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Congresso derruba 
veto e restaura 
Fundo Eleitoral 
de até R$ 5,7 bi 
PL, partido de Bolsonaro, orientou bancada a 
rejeitar valor mais baixo proposto pelo governo 

Com ampla maioria na Câmara (317 votos a fa- 
vor e 146 contra) eno Senado (534 21),0 Con- 
gresso derrubou o veto do presidente Bolsona- 

roerestaurouo Fundo Eleitoral de até R$ 5,7 bi- 
lhões para o pleito do ano que vem. Partidos do 
Centrãoe parte daopasição uniram-se na vota- 

ção eo PL, legenda à qual se filiou Bolsonaro, 
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Será dificil cheio de 
superar a espírito 

polarização de Natal 
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Como evitar noEstado 
nossa extinção do Rio. 
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SEGUNDO CADERNO 

Traumas em exposição 

Museus mostram como translormar 

temas dolorosos da História em 
experiências interessantes para o público. 

foi Lima das mais atuantes para ALTNETAr 0 va- 

lor do “fundão”. Lideres aliados disseram que 

não houve pressão do presidente para manter a 

cifrade R$ 2,L bilhões proposta pelo Executivo. 
Na segunda-feira, os parlamentares irão incluir 

o montante no Orçamento de 2022, que deve 

ser votado na semana Cpu VET. PÁGINA 4 

Desmatamento mais que 
dobra em reserva do MT 

Polícia investiga extração ilegal de madei- 
ra em Mato Grosso que cresceu 124%, 
Agentes da Funai sofrem ameaças. PAGINAIZ 
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Anvisa reage 
a intimidação 
de Bolsonaro 
Emreaçãoa cobrança de Bolsonaro para que 
sedivulgassemos nomes de quer aprovoua 

vacina para crianças, a Anvisa emitiu nota, 
assinada por seus diretores, em que se dizal- 
vo de “ativismo político violento”. Em outra 

nota, servidores da agência citam “ameaça 

de retaliação” de cunho fascista”. Página 25 

ENTREVISTA/SERGIO RAMÍREZ 

'E preciso ter eleições livres' 

Escritor nicaraguense exilado foi escolhido 
personagem latino-americano do ano 
por sua defesa da democracia. págmazz 

HERMES DE FALA 

Duas 

décadas de 
Piscinão 

Do bordão 

denovela 

“cada 

mergulho 

éumilash” 

à busca da 

marquinha 
perfeita com 

o biquini de 

fita isolante, 
Piscinão 

de Ramos 

fezhistória 

em 20 anos. 
PÁGINA DO 

Fux e Barroso 

mandam recado 

ao presidente 
Naúltima sessão do ano, opresidente do STF, 
Luiz Fux, atacouo negacionismo, enalteceu a 

ciência e afirmou que as instituições demo- 
cráticas sotreram ameaças esteano, Também 
sem citar nomes, O presidente do TSE, Luis 

Roberto Barroso, criticou atos de Bolsonaro, 

como o ataque ao sistema de votação. PÁGINA LO 

Ômicron é 
desafio para 2022, 
mas não o único 

EPOCA Vacinação, distanciamento 

social, uso de máscaras e higienização 

se manterão essenciais em 2022, 

haia vista a velocidade 
de contágio 
da Omicron 

co provável 
surgimento 

de núvas 

cepas, 
Cómo 

relata ANA 

Lucia AZEVEDO. 
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Es REVISTA /FERNANDO HADDAD 

“Não podemos repetir 2018" 

Petista acha fundamental fazer alianças 
ao centro para “pavimentar segundo 
turno” na eleição da ano que vem, Páginas 

Governo fatura R$ 1 bi 

em leilão do pré-sal 

Valor arrecadado corresponde ao bôrus de 

duas áreas de exploração na Bacia de Santos 

leiloadasontem. Agiochegoua 437%. MáGINAD 

Assédio no metaverso: mulher 
relata que avatar foi 'apalpado 

Teste da plataforma de realidade virtual da Me- 
ta, controladora de Face, Instae WhatsApp, re- 
gistra comportamentos abusivos. PÁGINAZI 
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Opinião do GLOBO 

O favoritismo 
de Lula nas 
pesquisas 
Ele larga na dianteira ao atrair os 
diversos tons de antibolsonarismo — 

mas qual será seu programa real? 

LÁ 
 ábviaa principal conclusão 
das pesquisas Ipec e Datalo- 
lha divulgadas nesta sema- 
na: o ex-presidente Luiz Iná- 
cio Lula da Silva larga como 

favoritissimo a vencer a eleição presi- 
dencial do ano que vem. Na sondagem 
espontânea, a mais relevante a esta al- 
tura da corrida, Lula soma 40% das 
preferências na primeira e 32% na se- 

ante 20% e 18% parao segundo 
ar o presidente ir Balsonam. 
Sáomúmeros suficientes para, senão li- 
quidar a eleição no primeiro turno, no 
minimo entrar no segundo contra um 
candidato com rejeição bem maior. 
Claro queé cedo para fazer prognós- 

ticos, Pes um Font sra nor 
quisas: apenas um terço do eleitorado 
não manifesta preferência espontã- 
nea, nivel historicamente baixissimo 
para dez meses antes da eleição, quan- 
do a campanha nem começou. O 
principal desafio dos marqueteiros 
políticos — em particular os associa- 
dos a candidatos da terceira via entre 
Lula e Bolsonaro — não será, portan- 
to, conquistar eleitores indefinidos, 

mas desfazer preferências aparente- 
mente consolidadas, seja por um, seja 
pelooutro. Não será nada trivial, 

Seo favoritismo de Lula é óbvio, me- 
nos óbvio é outro enigma: qual Lula? 
O ex-presidente sempre se compor- 
tou como um camaleão político. Ado- 
ta coloração cinzenta quando discute 
as pedras no caminho da economia, 
esverdeada quando fala nas florestas a 
lideres internacionais ou avermelha- 
da quando discursa diante das bases 
petistas. Nas últimas eleições, tinha 
de derrotar q antipetismo, agora terá 

de aglutinar os vários tons de antibol- 
sonarismo, Pode não ser tão simples. 
Oprimeiroobstáculo são os escânda- 

los de corrupção que pesam contra o 
PT Se Lulase livrou dos empecilhos ju- 
rídicos, jamais se livrará dos fatos que 
serão relembrados na campanha, em 

especial pelo ex-juiz Sergio Moro, ou- 
trora seu algoz e hoje rival na uma. Até 
agora, nem Lula nem o partido deram 
resposta convincente à questão. Acur- 
sar uma fantasiosa conspiração políti- 
aque funcionar para a plateia aver- 

tada, não para os votos que se apro- 

ximarm dele por falta de opção contra 
Bolsonaro —e que podem abandoná- 
lo se aparecer alternativa melhor. 
O segundo obstáculo é mais impor- 

tante: qual oprogramade Lula? Em seu 
governo, ele foi beneficiado por uma 

maré favorável: quadro monetário e 
fiscal estável em razão do Plano Real, 
alta nos produtos exportados pelo Bra- 
sil, descoberta do petróleo do pré-sal e 
abundância de capital em busca de 
oportunidades no planeta. Desta vez, a 
economia global emerge da 
num cenário plúmbeo, a credibilidade 
brasileira foi lançada na sarjeta por Bol 
sonaro e pelo Centrão, o descontrole 
pç a inflação despertou, 
e ndo há mágica de pór o pais em 
ardem mi JR ap ud ga 
A aproximação do ex-tucano Geral- 

do Alckmin pouco significa em termos 
de programa. Alckmin se tornou inex- 
pressivo, rifado pelo PSDB no reduto 
que dominava. Diante do risco de per- 
der a eleição para governador, natural 
que prefira entrar numa campanha 
com chance de vitória. Para Lula, é ino- 
fensivo, já que a Vice-Presidência tem 
influência minima e nenhum poder. 
O talento camaleónico de Lula sem- 

pre funcionou para que se adaptasse à 
cenários diversos. Desta vez, ele tenta 
usá-lo para atrair públicos de colora- 
çõesdistintas. O maior riscoparneleéa 
soberba diante dos mimeros favoráveis 
— errar no disfarce ser fatal, Para 
opais, adiúrvida é: qual será sua cor real? 

Investigação sobre desinformação 
eleitoral de Bolsonaro deve ir até o fim 
Relatório da PF prova que presidente 
induz os eleitores a erro e tenta 

submeter o Estado a seus devaneios 

ão contundentes as con- 
clusões do relatório da Po- 
lícia Federal (PF) sobre as 
declarações do presiden- 
te Jair Bolsonaro muma 

transmissão ao vivo em que faz acusa: 
ções infundadas sobre as urnas ele- 
trônicas. Segundo a PF, a preparação 
da “live” foi enviesada, por apresen- 
tar informações de vulnerabilidades 
e fraudes inexistentes, ignorando da- 
das que mostravam o oposto, 
Não que seja novidade, mas os fatos 

ganham maior peso — até juridico — 
com a chancela da PF. O relatório afir- 
ma que o inquérito permitiu identifi- 
car “a atuação direta e relevante” de 
Bolsonaro “na promoção da ação de 
desinformação”, aderindo aum padrão 
de governos de outros paises. 
O documento sustenta que a trans- 
missão foi feita “comonitido to 
de desinformar e levar ndo pés E 
ag a Cru dlisura do pd 
ma de votação . E que os envolvidos 
atuam com “dolo, consciência e livre 
vontade” na produção e divulgação “de 
narrativas sabidamente não verídicas 
ou sem qualquer lastro concreto”, 
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Asconchusões da PF seaplicariama - 
númeras declarações de Bolsanaro so- 
bre as mais diversos assuntos, pois tra- 

ta-se de comportamento-padrão. No 
auge da pandemia de Covid-19, ele in- 
vocou estudo inexistente para dizer 
a o número de mortes estava super- 
imensionado. Recentemente chegou 

a dizer, sem nenhuma base cientifica, 
que as vacinas contra a Covid-19 pode- 
riam transmitir aids, um descalabro 
(ele é investi isso no Supremo 
Tribunal Federal). Até ser desmenti- 
das. essas declarações já se espalharam 
pelas redes, cumprindo seu objetivo. 
Bolsonaro tem direito de expor suas 

opiniões O problema é usar o púlpito 
da Presidência para desinformar e que- 
rer que o Estado se dobre a seus deva- 
netos. Mais uma vez isso ficou claro no 
episódio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
Em discurso na Federação das Indús- 
triasda Estado de São Pando (Fiesp). ele 
confessou ter interferidono órgão após 
embargo aumaobra da Havan, doem- 
presário Luciano Hang. amigo do pre- 
sidente e tum dos ntes do bolso- 
narismo. “Ripei todo mundo do Iphan. 

Botei outro cara lá. O Iphan não dá 
mais dor de cabeça pra gente”, 
O presidente, que é investigado por 

tentar interferir na PF, age como se ele 
fosse o próprio Estado, confundindo o 
públicocomo privado. Nãoécrivel que 
vá mudar de comportamento. Mas su- 
as atitudes precisam ter consequência, 
pais não são irrelevantes. A investiga- 
ção da PF sobre as mentiras propaga- 
das em relação às umas eletrônicas de- 
ve iraté o fim, Da mesma forma, é ne- 
cessário apurar as interferências no Ip- 
han confessadas pelo o presi- 
dente. É única forciade ac ititess 
quem não conhece limites. 

CORREÇÃO 

O ministro Luiz Fux suspendeu o habeas 
corpus em favor dos condenados pelo incêr- 
diona boate Kiss por meso-de uma liminar, aten- 

dendoa uma medida cautelar do Ministério Pii- 
blico gaúcho, e não aum mandado de seguran- 

ça como informou incorretamente o editorial 
publicado ontem. 
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| sos tema do sábado passado se justifica por dois ma- 
tivas: primeiro, porque a Segunda Turma do STE conti- 

nuou nesta semana o processo “liberou geral” de réus ou 
condenados pela Lava-jato e operações afins; segundo, e 
mais importante, porqueencantramos em comentárias do 
professor Joaquim Falcão, jurista tão sábio quanto técnico, 
as palavras exatas para descrever o que acontece em tribu- 
nais superiores. 
Começando pelo fato: na última terça-feira, a Segundona 

decidiu retirar da competência do juiz federal Marcelo Bre- 
tasocasodo ei rio Jacob Barata Filho. Conhecidocomo 

o“Rei do Ônibus”, Barata já havia sido condenado par Bretas, 
com Sérgio Cabral, por fraudes e propinas variadas na con- 
cessão & do sistema de transportes do Ria, 
Mas, com relatoria de Gilmar Mendes, a Segunda Turma de- 

cidiuqueo caso deveria ir para a Justiça estadual —e lácame- 
car de nova. 
O placar foio de sempre, 3a 1. Gilmar Mendes, o lider, 

Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, deum lado; de 
outro, Edson Fachin, sempre voto vencido na tese de 
manter as decisões da Lava-jato. 

Há um detalhe adicional nesse caso. Gilmar Mendes e sua 
mulher foram padrinhos de casamento da filha de Barata, O 
ministro já havia dado três habeas corpus ao empresário, 
Questionado uma vez se não havia suspeição, Gi res- 

ndeu não via problema algum em julgar pessoas de 

it e dica 
O novo ministro, André Mendonça, vai para essa 

Turma. Ele já defendeu a Lava-Jato, pe pps Sena- 
da, declarou-se garantista, estrategicamente. De todo modo, 
mesmo que se alinhe com Fachin, será sempre 3 a 2, como 
era quando a ministra Cármen Lúcia integrava a turma. 
Ou seja, continuará o desmonte do combate à corrup- 

ção. E aqui entra Joaquim Falcão. Ele encontrou as pala- 
vras exatas — e, pois, a tese — para definir o que está acon- 
tecendo: “processualismo patológico”. 
Quer dizer a seguinte: as Cortes não estão dizendo se al- 

guém é inocente ou culpado, mas recorrem a suposta “im- 
processual” para anular condenações e provas. 

Ora, acrescenta Falcão, conforme citado na revista Crusoé, à 

sociedade não quer saber de labirintos processuais, mas se o 
suspeito cometeu ou não o crime. 
Etípico o caso de Lula. O Supremo não entrou no mérito, 

não disse se ele é culpado ou inocente, apenas mandou os 
casos para outro foro, onde prescreveram, 

Aspalavras — Acivilização ocidental e a democracia 
exatas para reconhecem a presunção de inocência e, 

descreveroque  maisquede fazer justiça, dependem, sim, 
acontece são do do devido processo legal. Mas, quando al- 
jurista Joaquim — guém se torna suspeito de algum crime, 

Falcão: quandoé denunciado, fazer justiçaé levar 
'processualismo o devido processo até o fim edeclarar seo 

patológico” sujeitoé culpado ou inocente. 
Juízes com quem tenho conversado, 

supergarantistas, dizem que não importa a tempo do 
processo. Assim, se encontrada uma “impropriedade 
processual”, em qualquer momento, deve ser corrigida. 
Quase me saiu o comentário — quanta ingenuidade! —, 

mas troquei por excesso de boa-fé. Ocorre queas Cortes bra- 
sileiras, especialmente aquelas lá de cima, encontram ou 

afastam impropriedades processuais por razões nada técni- 
cas. E, sim, por conveniências variadas — desde pessoais até 
políticas, nesses casos, para defendero pessoal que instituiu 
um sistema de poder favorável a grupos igualmente varia- 
dos, de políticos e altos funcionários a empresários e lobis- 
tas, incluindo seus Trata-se do pessoal que con- 
trola as orçamentos públicos, as estatais, os cargas nos go- 
vermos. 
É uma turma de muitas vidas. Já sofreu derrotas duras, co- 

mo no mensalão e no petrolão, quando figurões foram con- 
denados e presos. Mas sempre arranja um jeito de dar a volta 
parcima. Como agora: centenas de condenações anuladas 
por“impropriedade 
Osgrandes escritórios deadvocaciacriminal, que acu- 

mularam anos de derrotas, estão agora em modo Boas 
Festas. Grandes festas. 
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Polarização com 
terceira via? 

A terceira via é uma expressão adotada 
pelo jornalismo para se referir aos 

candidatos a presidente que represen- 
tam uma alternativa a Lula E Bolsonaro. 

Esses candidatos podem estar mais à di- 
reita, como João Doria ou Sergio Moro, 
ou mais à esquerda, como Ciro Gomes. 
Mas o fato deos candidatos daterceiravia 
criticarem simultaneamente Lula e Bol- 
sonaro não significa necessariamente 
que apontem para o fim da polarização. 
A polarização política não é um fenâme- 

no eleitoral. É um fenômeno social que tem 
expressão eleitoral, Ela opõe cidadãos que 
abraçam identidades políticas construídas 
a partir da hostilidade ao adversário, e essa 
dinâmica antagonista se expressa eleitoral 
mente em dois candidatos concorrentes. 
Até onde se sabe, a polarização brasileira 

ira em torno de um conjunto de identida- 
es políticas mais ou menos alinhadas: de 
um lado, as de esquerda, de petista e de pro- 

gressista; de outro, as de direita, de conser- 
vador e de patriota (entre outras). Quem 
adota uma ou algumas dessas identidades é 
um grupo de pessoas que podemos conside- 
rar pequeno, mas grande o suficiente para 
impactaro resto, 
No diaa dia das midias sociais, são os pola- 

rizados que difundirão notícias com viés 
partidário para além da bolha militante — 
eles são os responsáveis par levar as dispu- 
tas de narrativas aos despolitizados que es- 
tãono Facebook e nos grupos de WhatsApp 
da familia e dos amigos, São também os po- 
larizados que durante o periodo eleitoral 
pedirão voto — ou serão consultados pelos 
despolitizados para ajudar a escolher candi- 
dato. Por falar muito, de maneira coordena- 
da, e por ser muito ativa, aminoria polariza- 

da dá o tom para o conjunto da sociedade. 
Lula e Bolsonaro são hoje os grandes be- 

neficiários da polarização política. Eles 
controlam grandes estruturas militantes 

que garantem o voto de quem abraça deter- 

minada identidade política. Mas isso pode 
mudar. Duas notícias recentes apontam em 
sentidos contrários. 

Sergio Moro entrou com força na pré-corri- 
da eleitoral, firmando-se como o candidato 
mais forte da terceira via, Sua ascensão rápi- 
da coincidiu com a queda do apoio a Bolsona- 
ro, capturada tanto pela pesquisa do Ipec (ex- 
Ibope) quanto pela pesquisa do Datafolha. 
A princípio, a ascensão de Moro seria boa 

noticia para quem se preocupa com a pola- 
rização. Um candidato brigado com Bolso- 
naro está crescendo entre o eleitorado de 
direita enquanto Bolsonaro cai. Se isso se 
consolidasse, segue o raciocínio, a polariza- 
ção Lula-Bolsonaro poderia ser superada. 
Mas a polarização não é um fenômeno elei- 

toral, é social. É perfeitamente concebível 
que, com um Moro forte e um Bolsonaro fra- 
co aexpressão eleitoral da polarização viesse a 
se deslocar para um antagonismo Moro-Lula. 
Moro tem todas as qualidades para o pa- 

pel, Foia juiz que condenou Lula, num pro- 
cesso que pessoas de esquerda consideram 
muito injusto e viciado. Também construiu 
para si uma forte identidade anticorrupção 
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efoioprincipal fiador de Bolsonaro na pri- 
meira metade do governo. Tem, assim, cre- 
denciais tanto para capturar o voto dos bol- 

sunaristas quanto para manter aceso o ódia 
dos petistas. E muito fácil vislumbrar uma 
polarização subsistente com o campo con- 
servador-punitivista, mais Ou menos coma 

éhoje, apoiando Moro. 
Talvez sejaum pouco mais promissora ou- 

tra notícia da semana: que Geraldo Alck- 

min pode vir aser ovice de Lula. Por cerca 

de 20 anos, petistas e tucanos alimentaram 
um antagonismo visceral, uma espécie de 
ensaio da polarização que se estruturou de- 

pois de 2013. A escolha de um ex-tucano 
preeminente para vice de Lula seria um si- 
nal de abertura e distensão que poderia 

apontar para um arrefecimento da polari- 
zação. Porém, justamente por Alckmin re- 
presentar um antagonismo antigo, em cer- 
to sentido superado, o efeito de arrefeci- 

mento seria modesto. 

Com Bolsonaro ou com Moro como candi- 
dato do antipetismo e com Alckmin ou sem 

Alckmin como vice de Lula, há pouca chance 
de superarmos a polarização er 2022. 

x ARTIGO 

Um país doente de corrupção e fanatismo 

CARLOS ALBERTO 
DOS SANTOS CRUZ 

rio ao did rasileiro. Não só é 
crime organizado, como institucionali- 

zado. Os mecanismos de detesa da corrup- 
ção ao longo da História criaram uma to- 
terância descabida à prática do roubo do di- 
aheiro público. Naturalizaram o “rouba 
ras faz”. Criaram a crença de que “é assim 
mesmo”, de que “não é possível governar” 
sem fechar os alhos ao roubo do povo brasi- 
leiro. As vitimas da corrupção não têm “ca- 
ra"? Têm, sim. Cada vitima tem um rosto. E 
o rosto de cada um de nós, principalmente 
dos mais desfavorecidos. 
Acorrupção e seu suporte histórico preci- 

sam ser atacados: privilégios imorais, foro 
privilegiado, mau ndiro mnásitá da Justi- 
ça, impunidade, prisão em segunda instân- 

cia, pi a da pena etc. O enraizamen- 
to da cultura da corrupção e seus mecanis- 
mos na sociedade conseguem sempre colo- 
car na prioridade um outro problema mais 
urgente. À própria corrupção produz um 
problema mais urgente do que ela para po- 
der se perpetuar. É a estratégia para que 

nunca fique em Errata lugar na lista de 
problemas a resolver. 
Em consequência de vícios históricos e 

outros problemas circunstanciais. hoje à 
prioridade do Brasil é resolver a problema 
do auxilio aos necessitados, do desempre- 
go! Essa é aemergência! Não quer dizer que 

outros problemas não sejam urgentes, até 
porque são eles que sustentam ociclo de fo- 
me, miséria, falta de qualidade no serviço 

público, ensino, saúde etc. 
Nos últimos anos, o fanatismo político veio 

se somar ao câncer da corrupção, deixando o 
país mais doente ainda. Fanatismo e extre- 
mismo, sejam de “direita, esquerda ou cen- 
tro”, permitem manipular a opinião pública. 
O fanatismo e a corrupção toleram privilégi- 
os. protegem o foro privilegiado, sustentam à 
ipididado, promovem aparelhamento e 
desmoralização das instituições. Nesse con- 
texto, viceja toda forma de crime: corrupção, 

mensalões, petrolões, roubo de fundos de 

pensões, orçamentos secretos, viagens e “fes- 
tas“com dinheiro pública, controlede árease 

atividades pelo crime organizado e pelas mi- 
lícias etc. Os fanáticos 

O Brasil não intoxicam a população, 
pode ser manipulam a opinião 
governado por pública, espalham fake 
viciados em news, desinformam, as- 
dinheiro público, sassinam reputações, 
apoiados em fabricam falsos mitos, 

milícias digitaise  cultuam personalida- 
ganguesvirtuais des, fazendo crer que 

precisamos de “salva- 
dores da pátria”. Não precisamos! O Brasil 
precisa é de instituições fortes, de união, de 
solução dos problemas nacionais. 
O Brasil não aguenta mais governantes 

mentirosos, traidores de seu próprio dis- 
curso, estelionatários eleitorais, covardes, 
corruptos, despreparados, que não assu- 

mem a responsabilidade de suas funções. O 
país não pode ser governado por viciados 
em dinheiro pública, apoiados em milícias 
digitais e gangues virtuais que consideram 
os brasileiros um povo idiota. Basta de go- 
vernos que promovem desunião e divisão 
social em busca de projetos de poder pesso- 

al. familiar, de grupos e partidos! O brasilei- 
ro não é estúpido e não se deixará arrastar 
para a mediocridade de uma campanha 
eleitoral suja e rasteira, baseada em menti- 
ras, fake news e desinformação. 
O fanatismo sempre leva à violência e ao 

desrespeito. Está deteriorando e infectan- 
do relações pessoais, sociais e familiares. 
Está destruindo amizades por causa de go- 
vernantes que não têm princípios nem 
Com procisso Com ninguem com na- 

da, que serão temporários seja em dez me- 
ses ou quatro anos e dez meses, mas tempo- 
rários de qualquer modo. O prejuizo ficará 
pe famílias, instituições, amigos eo povo 

rasileiro... A vigarice seguirá em frente, na 
busca incessante da impunidade, 
O Brasil não pode continuar na mão de 

aventureiros sem projeto de Brasil se dizen- 
dopatriotase“salvadores da pátria”. Patriota 
é todo cidadão que ama seu pais e leva vida 
decente, e não um pequeno bando de vicia- 

dos em dinheiro público, benesses funcio- 
nais e fora privilegiado. O Brasil precisa de 
união. Precisa rejeitar os extremistas e à po- 
larização, repudiaro show político que tenta 
encobrir o despreparo e a incompetência. O 
Brasil tem de dizer “não” à armadilha do po- 
pulismo, do embuste e da polarização. O 
Brasil não pode continuar vitima da corrup- 
ção e do fanatismo. À eleição é o remédio de- 
mocrático para essas duas doenças, 
Asociedade precisaexigir uma campanha 

com propostas de soluções, e não aceitar 
um show político populista, baseado numa 
indústria de fake news e demagogia. 

Cartos Alberto dos Santos Cruz é 
militar da reserva e engenheiro civil 
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Alternativa 
ao & ElesNão 

N uma coisa é preciso concordar 

com lulistas e bolsonaristas: 
nãoháumaterceiravia. São sóduas: 
a do populismo (da demagogia, da 
polarização, do que já se sabe que 
deuerrado) —e a outra. À primeira 
tem candidatos certos (com 48% e 
22% de intenção de voto, segundo 

as pesquisas). À segunda ainda ta- 
teia (todos abaixo dos 10% ). 
Como em 2018, Lula e Bolsonaro 

encontram novamente um nooutro 

o antagonista dos sonhos, o seu mal- 
vado favorito. Naquela ocasião, o pe- 
tistatinha contra si 0 desastroso go- 
verno Dilma e ds escândalos de cor- 
rupção ainda frescos na memóriados 
eleitores. À maré virou: o desastre — 
político, econômico, sanitário, moral 

— agora está na conta do atual gover- 
no. Em 2018, 0 *EleNão acabou não 
colando: em 2022, vai cola? 

O HEleNão tem a vantagem detor- 

nar desnecessário propagandear as 
próprias (e, por vezes, equivocas) 

virtudes: foca no vício alheio. Não 

chega a ser um “rouba, mas faz” — 
está mais para “ruim comigo, pior 
sem mim”. Quem vai se lembrar do 
mensalão, do petrolão, das pedala- 

das e do Centrão quando estão fun- 
gando no nosso cangote as rachadi- 
nhas, o negacionismo, a inflação, as 

emendas do relator e... o Centrão? 
O PSDB desperdiçou a oportuni- 

dade de lançar um candidato com 

baixa rejeição, o governador Eduar- 
da Leite (e, não satisfeito, deverá 
fornecer o vice para um concorren- 
te). O Podemos veio com Sergio 

Moro —não aquele juiz de primeira 
instância que renovou nossa fé na 

Justiça, mas o ex- 

Nunca uma ministro que preci- 

segunda via foi sa exercitar a auto- 
tão necessária. critica, apresentar 

Até paraque um projeto claro 
eleição voltea para o paise resis- 

ser qescolha do tir à tentação de ti- 
melhor, não a rar foto com cha- 

resignação péu de cangaceiro 

ecriancinha no co- 
lo. (Quase escrevo “e aprender a fa- 
largrosso”, mas aexpressiome soou 

machista. Sim, o politicamente cor- 
reto às vezes está mesmo correto. ) 

A segunda via ainda pode decolar 
(em que pese o fraco desempenho até 
agora) se for mais que um & ElesNão e 
se mantiver longe do jogo sujo (brava- 
tas, falsas promessas, notícias falsas) 
praticado pelos autodenominados 
“mito” e“alma mais honesta”. Seevitar 
o jargão “nova política x velha política” 
e propuser dpReLias e Política — 4 CL 

cuicia da ética, da boa governança, do 
bem-estar coletivo. Se estiver cercada 
de gente com parafusos na quantidade 

certa — não do tipo que ameace com 
golpes de Estado a cada contrariedade 
ouapoie ditaduras segundo a conveni- 
ência: não do tipo que insista na retóri- 
ca divisiva, que só serve para manter a 
militância de prontidão e o pais refém 
de uma polarização artificial, 
Nuncaumasegunda via foi tão ne- 

cessária. Até para que “eleição” val- 
teasignificar“a escolhado melhor”, 
não a resignação ao (momentanea- 

mente) menos pior. 
(Para quem reclamava de Bolso- 

naro trafegar com farol alto, nesta 

semanao general Helenoacendeu o 

farol de milha. Disse que só se con- 
trola para não empurrar o chefe ru- 
mo a “uma atitude mais drástica” 

porque está à base de benzodiazepi- 
nicos. Sabe-se que esse tipo de fár- 
maco pode causar confusão mental, 
distúrbios emocionais, apressivida- 

de, ilusões, alucinações e compor- 
tamentos inapropriados. Pelo jeito, 
abula não estava brincando.) 
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INVESTIGAÇÃO CONTRA BOLSONARO 

Mendonça é relator de interferência no Iphan 
Hovo mansiro o sorigado pe'o sistema dedstrbe ção da Corte um dia após Lamar posse 

CONSÓRCIO ELEITORAL 
Centrão e parte da oposição se unem 
para garantir fundão de R$ 5,7 bilhões 
JULIA LINDMER E BRUNO GUES 
paitesbogiato bom im 
asaghii 

E uma votação que reu- 

niu do mesmo lado parti- 

dos do Centrão e parte das 

legendas de oposição, o 

Congresso derrubou um ve- 
to do presidente Jair Bolso- 
naro e restaurou o fundo 

eleitoral de até R$ 5,7 bi- 

lhões para 2022,0 triplo do 
montante disponibilizado 

para o pleito de 2018. Na Cá- 

mara, foram 317 votos para 

garantir o aumento, e 146 
contra. No Senado, 534 21. 

Uma das legendas mais em- 

enhadas em garantir o va- 
E maior do “fundão” foi o 

PL, partido de Bolsonaro. 

O próximo passo dos par- 

lamentares será incluir um 
valor neste patamar no Or- 
çamento de 2022. Na se- 

gunda-feira, a Comissão 
Mista de Orçamento 
(CMO) terá uma reunião 

para votar o parecer do rela- 
tor-geral, Hugo Leal (PSD- 
RJ). Ao GLOBO, o deputado 
disse que vai ajustar o texto é 

elevarão fundo de R$ 2,1 bi- 
lhões para R$ 5,1 bilhões. 
Depois do trabalho na co- 

missão, o Congresso deve 

votar à peça DIÇamneniária 

aindana próxima semana. 

Embora Bolsonaro tenha 

defendido o momtante de R$ 

24 bilhões, valor enviado ao 
Congresso, não houve um es- 

forço para o convencimento 
da base do governo para a al- 
teração ser concretizada. Os 
recursos também vão benefi- 

ciar o presidente na campa- 

nha à reeleição. Navotação, a 
liderança do governo silenci- 

ou sobre à tema, deixando à 

base aliada livre para votar 
como quisesse, 

— Todos sabemos que não 

tazemos eleição sem recur- 

so Já que não temos o direi- 
to de benefícios privados, 

vamos votar e orientar o vo- 

to não — disse o lider do PL 
na Câmara, Wellington Ro- 
berto (PB), endossando à 
derrubada do veto. 

PTECENTRÃO JUNTOS 
O fundo eleitoral foi criado 

pelo Congresso em 2017, na 

esteira da Operação Lava-la- 
to. Bancada com recursos 

públicos, foi uma alternativa 

para compensar a proibição 
de doações de pessoas juridi- 

cas à campanhas, determina- 

da em 2015 pelo Supremo 

Tribunal Federal (STE). 
— Hã necessidade de atua- 

lização do fundo eleitoral. O 

financiamento público foi o 
meio escolhido depois de 

tanta corrupção que o finan- 

ciamento privado gerou, Só 

tefn essas Guas fo rmas —afir- 

mou o liderdo PL no Senado, 

Carlos Portinho (RJ). 
O PT, um dos principais 

adversários de Bolsonaro, se 
uniu aos partidos do Cen- 

trão pela derrubada do veto. 

— À votação é entre aque- 
les que defendem o financi- 
amento público e aqueles 

que defendem o tinancia- 
mento privado. Por isso, o 
votada minoriaénão —afir- 

DISTRIBUIÇÃO DO 
FUNDO ELEITORAL 
POR PARTIDO 
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R$17 
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PTA E2,? 
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NOVO 0,980 
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PSE 35,9 

PCdoB 30,5 
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PV 24,6 

DUTROS 46,5 

TOTAL 2022 
R$ 5,7 bilhões 

2018 (R$ milhões) 2022/(R5 milhões) 

859,0 

566,2 

426,1 

389,7 

384,1 

370 

341,4 

307,6 

290,6 

283,3 

197,3 

130,8 

129,3 

114,5 

104,5 

103.3 

100,4 

93,4 

87,1 

82,8 

5,2 

79,1 

519 

41,7 

“Em 2DIA DEM e PSL asma não tinham tudo a fusão que resultou no lindo 
Brasil (PSL R$92 milhões e DEN: R$ 875 milhões) 

Dados de 2018 dsponibilizados pelo TSE e estimativa para 2022 calculada 
pelo GLOBO com base critérios usados pala Justiça Eleitoral 

mou o deputado José Gui- 
marães (PT-CE), encami- 

nhando o posicionamento 

para derrubar o veto. 
O lider do PT no Senado, 

Paulo Rocha (PA), disse que 
o voto é “tranquilo” para o 

partido, que defende o fi- 
nanciamento público desde 
a sua constituição. De acor- 

do com ele, “o tamanho do 

fundo é outra discussão” 

Na esquerda, além do PT, 

PDT e PSB votaram, em sua 
maioria, pelo aumento do 

tundo. Essa posição foi unã- 

nime no PCdoB. Em contra- 
ponto, o PSOL se manifestou 

pela manutenção do veto. 

A Jíder do PSOL na Cà- 

mara, Talíria Petrone (RJ), 
disse que não é contra a 

existência do fundo públi- 

co de campanha, mas que a 
quantia de R$ 5,7 bilhões 
“não é razoável”. 

VOTAÇÃO POR BANCADA 

Na Câmara 

Contra o fundão 
de R$ 5,7? hi Partido 
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— Defendo financiamento 
público de campanha, acho o 

financiamento privado-em- 

presarial uma aberração, cor- 
rupção institucionalizada. 

Mas sejamos minimamente 

razodveis — complementou 

a deputada Sâmia Bomtim 
(PSOL-SP). 

Entre os partidos que ten- 

tam uma terceira via à pola- 
rização entre Bolsonaro e o 
ex-presidente Lula nas elei- 
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Editora de Árie 

ções do ano cu E vem, a mal- 

oria do PSD e do MDB fo- 

ram contra o veto, enquanto 

PSDB, Podemos e Cidada- 
nia, a favor 

No Senado, o lider da 

oposição, Randolfe Rodri- 

gues (Rede-AP), orientou 

pela manutenção do veto. 

Segundo ele, causa espan- 

too valor do fundoeleitoral 

ser turbinado durante a 
criseeconômicaecsanitária 

Pri 
OQREDEL 

provocada pela Covid-19. 
— Não é razoável aumen- 

tar o fundo nesse momento, 

com o brasileiro sotrendo, 

colocar mais R$ 2,5 bilhões 
para financiar as eleições. 

Isso levanta a população 

brasileira contra esse Parla- 
mento — criticou Randolfe, 

O vice-presidente da Cá- 

mara, Marcelo Ramos (PL- 

AM), que presidiu a sessão, 
afirmouqueseo valor do fun 

do público não fosse amplia- 

do serianecessário rediscutir 
omodelo de financiamento 

de campanha para viabilizar 

ascandidaturas. 
— Fizemos uma opção no 

pais de vedar o financia- 

mento privado. E, então, só 

tem um caminho: financia- 

mento público, Nós esta- 
mos decidindo aqui, em te- 

se, se realirmamos aquela 

decisão lã atrás ou se vamos 
ter que rediscutir a possibi- 

lidade de financiamento 

privado —disse Ramos, 

ORÇAMENTO EM DISPUTA 

Também ontem. o Congres- 

so derrubou veto de Rolso- 
naro que buscava impedir 

um controle maior de parla- 

mentares na execução do 
orçamento secreto. Em vo- 

tação, Câmara é Senado res- 

tituíram regra que dá poder 

aos congressistas de indicar 
a ordem de prioridade para 

liberação de verba das 

emendas de relator no pró- 
ximoano, 

Na prática, o governo terá 

que se submeter à vontade 

de deputados e senadores e 
“deverá observar as indica- 

ções de beneficiários”. Em 

2022, a previsão é que seja 
reservado o montante de 

cerca de R$ 16 bilhões por 

meio de emendas de relator. 

O trecho recuperado pe- 

los parlamentares também 
determina que o governo 
não poderá repassar os re- 

cursos indicados pelo rela- 
tor-gerala outros beneficiá- 

rios. Ou seja, retira poder do 
FOverno para remate ar es- 

225 FECUISOS. 

Aurgeência para aprovar o 

aumento no fundo eleito- 

ral levou o Congresso a dei- 
xar de lado a proposta que 
obriga os planos de saúde à 

cobrirem os pastos de cli- 
entes com medicamentos 

de uso domiciliar e oral 

contra o câncer. Com isso, 
o tema só deve ser aprecia- 
dono ano que vem. 
Segundo o senador Re- 

guffe (Podemos-DF), au- 
tor da proposta, o lider do 

governo no Congresso, 

Eduardo Gomes (MDE- 

TO), assumiu o compro- 
misso de que o veto será vo- 

tado na primeira semana 
de fevereiro de 2022. 

— O veto ao meu projeto 
de lei da quimioterapia oral 

toi feito em 27 de julho deste 
ano. Portanto, já deveria ter 
sido apreciado pelo Con- 

presso Nacional há muito 

tempo — reclamou Reguite. 
O vice-presidente da Cà- 

mara disse que a posição de 

Reguffe é “absolutamente 

correta, tanto no conteúdo 
quanto na forma”: 

— No conteúdo, pela ur- 

gência da matéria. Um paci- 

ente de câncer não e es- 
perar, não pode esperar um 
dia. quiçã esperar um mês 

ou dois meses. quanto em 
relação à forma. 
Ramos pediu desculpas ao 

senador cexplicouque, pelo 

formato da votação, apenas 
deliberações que tivessem 

consenso seriam aprecia- 
das. Ele reforçou que uma 
nova deliberação ocorrerá 
em fevereiro. 
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ENTREVISTA 

Fernando Haddad / ex-ministro 

Empenhado em atrair Alckmin, petista afirma que 
aliança com o centro é essencial para derrotar 
Bolsonaro em um eventual embate com Lula 

MALUGASPAR mal gaapardogiabo bom br 

“TEMOS QUE 
PAVIMENTAR 
O SEGUNDO 
TURNO JÁ 

x-ministro de Lula e candi- 
dato derrotado à Presidên- 

cia em 2018, Fernando Had- 

dad é hoje um dos políticos 
mais empenhados nas con- 
versas para à formação de 

uma chapa em 2022 com Ge- 

raldo Alckmin como vice de 
Lula. O esforço tem motivo 

concreto: para Haddad, a fal- 

tade alianças ao centro fai de- 
terminante para a sua própria 

derrota na última eleição pre- 

sidencial, contra Jair Bolsona- 

ro. “Não podemos repetir 
2018. 0 Brasil não vai aguen- 

tar quatro anos com um in- 

consequente, um genocida 
no poder. Então nós temos 

que pavimentar um segundo 
turno já”. disse ele em entre- 
vista no podcast “A Malu tá 
ON". A seguir, trechos da con- 

versa, cuja intepra está dispa- 

nivel nas plataformas de stre- 

aming enositedo GLOBO, 

Os lideres dos vários partidos 
com quem eu tenho 

conversado dizem que a 
chapa entre Alckmin e Lula 

está sacramentada, é questão 
detempo. Quando vai ser? 
Tudo DOT com uma 

conversa no começo do ano 
sobre criar as condições para 
não re petir O segundo CUT 

de 2018. Algumas forças que 

apoiaram o Bolsonaro no se- 
gundo turma pela sua trajetó- 

ria, jamais poderiam ter feito 

isso. Estavam torcendo o na- 
rizparao PT porvárias razões, 

mas naquele momento não 

podia haver dúvida de que se- 

ria uma tragédia a eleição do 
Bolsonaro, e aconteceu o pior 

parao Brasil. E eu não falo que 

o pior é eu não ter sido eleito. 
Nás éramos 13 candidatos. 

Pelo menos cinco ou seis ou 

mais eram razoavelmente su- 

periores ao Bolsonaro 

Faltou conversa? 

Faltou tudo. Faltou tempo, 
faltou a percepção do que esta- 

va em risco, E eu repito, não 

podemos repetir 2018. O Bra- 

sil não vai aguentar quatro 
anos com um aventureiro in- 
consequente, um genocida no 

poder. Então nós temos que 

pavimentar o segundo turno 
já. Nada contra o partido lan- 
çar candidato. Todos os parti- 

dos têm o direito de lançar 
candidato no primeiro turno 

Agora, o que é inconcebível éa 

gente não entender o risco que 

o Brasil está correndo, Foi aí 
que o Lula começou a se en- 

contrar com vários lideres po- 

líticos. E se encontrou com 

Fernando Henrique, com Tas- 

so Jereissati, com Geraldo 

Alckmin, com (Gilberto) Kas- 
sah, justamente para criar um 

ambiente diferente em 2022, 

Aivocês começaram a falar em 
trazer o Alckmin como vice? 

As primeiras reuniões visa- 

vam osegando turno. Enchasi- 
ve, Fernando Henriquedecia- 

rou que se a eleição fosse hoje 

votaria no Lula no segundo 

tumo. Até que o Márcio Fran- 
ça procura dois companhei- 

ros próximos de mim e do Lu- 

la, 0 João Paulo Rodrigues e o 
Marco Aurélio Carvalho, do 
Prerrogativas edo MST, e ofe- 

rece a ideia de Alckmin ser vi- 

ce do Lula. Ele não tinha con- 

sultado o Alckmin, mas en- 

terdia que a chapa podia pro- 

mover uma mudança no cli- 
ma do país, E aí começa uma 
conversa, que vem prospe- 

rando internamente nos par- 
tidos, entre os dois. E isso por 
enquanto. Não há nada a ser 
anunciado a não ser isso. 

Para 70%, chapa com Alckmin 
não muda chance de voto em Lula 
Datafolha: 16% dizem que presença de ex-tucano aumenta hipótese de apoio 

entrada do ex-governa- 

dor de São Paulo Geral- 

do Alckmin (sem partida) 

na chapa do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) não altera a possibili- 
dade de voto no petista para 

70% dos eleitores, segundo 

dados de pesquisa do Insti- 

tuto Datafolha divulgados 
ontem pelo jornal “Folha de 
S.Paulo”. Para 16%, no en- 

tanto, a eventual aliança de 
Lula com o ex-governador 

aumenta a chance de apoio 

ao ex-presidente. 

Segundo o Datafolha, Lu- 
la tema preferência de 48% 

dos eleitores. Levando-sé 

em conta a margem de erro 

Carolina Joias 
Hã 37 anos no mertado 

Ouro - Prata - Brilhante 

Relógio - Platina - Martim 

Venda / Conserlo / Fabricação 
Pago na hora em dinheiro 

cosvotos válidos, o petista 

poderia vencer no primeiro 
Ur, segu ndo o levanta- 

mento. O presidente Jair 

Bolsonaro (FL) aparece 
com 22%; Sergio Moro (Po- 
demos), com 9%: Ciro Go- 

mes (PDT), com 7%; eJoão 

Daria (PSDB), com 4%. Vo- 

tos brancos e nulos somam 
BM, ca margem de erro é 

dois pontos percentuais pa- 

ra mais Ou para menos. 

Como o ex-presidente já 

aparece num patamar alto 

de intenção devoto, a entra- 
da de Alckmin é vista como 
relevante para atrair grupos 

específicos, como às mais 

ricos, e fortalecer a imagem 

de que o petista negocia 
com políticos fora do PT e 

Tao representa dbeaçaã para 

bancos ou empresários, 
próximos a Alckmin. 

ELEITORES DE DORIA 
Entre os entrevistados que 

declararam votos em outros 

pré-candidatos, os mais dis- 
postos a escolher Lula caso 

Alckmin seja mesmo seu vi- 
ce são os de Dorla. De acor- 

do com o Datafolha, 21%; 
destes eleitores consideram 

escolher a chapa do petista 

por causa de Alckmin. Dos 
eleitores de Ciro, 13% di- 

zem que a chance de trocar 

de escolha aumenta caso a 

Nem sacramentado. nem 
fechadissimo? 
Term uma enorme hoa von- 

tade de romper com à secta- 

rismo, Até quem não achava 
que um dia a democracia es- 

tava em risco passou a sentir 

napele. Estáe sempre esteve. 

Estou sentindo um “Ciro 
feelings” al. 
A verdade é que quando é 

no teu lombo, você sente, 
Quando é no lombo de ter- 
ceiro, você acha que “ah, 
quem sabe não mereceu?” E 
assim que as coisas são. 

O PSB tem colocado uma série 

de condições para a entrada do 
Alckminno PSB. O Márcio 

França quer ser o candidato 30 
governode São Paulo, tem que 
resolver a questão do Rio, de 

Pernambuco, no Sul, no Espírito 
Santo. |5so foi superado? 

Voçê tem que ter alguns 
ernitérios. Ficar fazendo con- 

favas DO MILES TORTA 
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Mudança. 

Haddad diz que 

eleição do aro 

que vemindo 

pode repetir 

2018, quando o 

arco de apo do 

PTficou restrito 

desquerda 

ta de estados, quando você 
tem umobjetivomaior, queé 
salvar a democracia, salvar a 

economia, salvar a sobera- 

nia, eu acho que você está 
misturando estações. Eu ja- 

mais faria uma coisa dessas. 

Segundo lugar: não tem ra- 
zão nenhuma para nao ter 

mais de um palanque onde o 

acordo não fr possível. On- 

defor possível, você faz. E on- 
de não for, podemos ter PSB, 

PT e PSOL apoiando a candi- 

datura do Lula, cada um com 

seu candidato no estado. 

Quais as chances desse 
grande acordo acontecer, do 

lado da esquerda? 
Eu acho que a gente come- 

çou pelo lado certo, pelo se- 
gundo turmo. Quando você 
acerta o segundo turno, você 

dá mais segurança para ospar- 

ceiras. Por exemplo, eu não 
contei em 2018 com três po- 

vernadores do PSDB e três do 

Articulação. Alçkmen de xou PSDB nesta semana e debate futuro político 

coligação ocorra. 
A chegada de Alckmin 

também causa impacto na 
campanha de Moro: 12% 

dos seus eleitores dizem que 
poderiam mudar de ideia 
Entre quem vota em Bolso- 

naro, a taxa é de 4%. 

A pesquisa mostra, ainda, 
que amaior parte da popula- 

ção desconhece que essa ne- 

gociação está em andamen- 

to: 68%. Quanto mais rico o 

eleitor, mais informado so- 

bre a articulação ele estã. 

Dos que ganham mais de 

dez salários minimos, 64%; 

dizem saber da história. Es- 
se grupo tende a votar mais 

em Bolsonaro. Já entre 

quer ganha até dois salári- 
os minimos, majoritaria- 

mente eleitores de Lula, 

23% dizem saber da articu- 

PDT que fizeram campanha 
para o Bolsonaro. Diante da 

ameaça que o Bolsonaro re- 
presentava, vemnam tudo para 

fazer campanha em outra di- 

reção. Então, independente- 

mente, de lançar candidato 
ou não, vamos estabelecer 

que não dá para repetir a dose 

em 2018, E eu acho que isso 
está muito amadurecido. 

Isso inclui, então, uma conversa 
coma terceira via? 

Não sei o Moro, porque o 

Moro... Nem sei o que é o Mo- 
ro. Ácho que dificilmente Do- 

riae Ciro, porexemplo, que es- 
tão ài nessa situação da entra- 
da do Moro, que acabou com- 

plicando a vida deles ainda 

mais, eu duvido que PSDB e 

PDT repitam 2018. Euduvido. 
Acho que isso seria um suici- 
dio do ponto devista político. 

O Lula hoje está sendo 

preservado de grandes 
embates. Até quando val ser 

assim? E ele vai a debates com 

Bolsonaro, Moro, Doria e 
outros candidatos? 

O Lula val discutir qualquer 

assunto O tempo todo. Agora, 
ele saiu de uma guerra juridi- 

ca, Faz muito bem em se res- 

guardar um pouco. Foi uma 

tuta enorme para chegar até 
aqui, recuperar os direitos po- 

líticos. Essas delações fraudu- 

lentas, a instrumentalização 
da Justiça, o Moro fazendo 

política com toga. 

Agora o juiz vai estar no debate 
Bessa questão vai voltar. 
Q que só reforça a suspeita 

contra ele (Moro). Como se 

não bastasse tudo, ele ter 
aceitado o carpo de ministro 
da Justiça ainda antes do se- 
gundo turno — ele disse isso 
no livro dele, E agora a candi- 

datura à Presidência. Se bou- 

vesse alguma dúvida das in- 
tenções desse menino, hoje 
não tem mais. Ele se compor 

tou como um moleque desde 

o começo. Só que ele tem 
mais de 18 anos, e devia res- 
ponder pelo o que fez, 

lação da aliança. 
Na última quarta-feira, 

Alckmin anunciou a saída 
do PSDB, partido que aju- 
dou à hundar há 33 anos. Pe- 

lo partido, foi duas vezes de- 
putado federal, quatro ve- 

zes governador de São Paulo 

e duas vezes candidato a 
presidente da República, 

Ele tem convites de ao me- 

nostrês legendas: PSB, PSD 

e Solidariedade. 
Aliados esperam uma res- 

pasta sobre a filiação pata o 
ano que vem. Uma das pro- 

postas é que ele entre no PSB 
para sero indicado do partido 

para vice de Lula, enquanto à 

PT apoiaria socialistas na can- 
didatura ao governo paulista 

— para isso, teria que retirar a 
candidatura de Fernando 

Haddad, Outrahipóteseéque 
Alckmin sefilicao PED) Neste 

caso, ele poderia concorrer ao 

Palácio dos Bandeirantes. 
O Datafolha ouviu 3.666 

pessõas em 191 cidades, en- 

tre 13 e16 de dezembro. 

Reprovação a governo Bolsonaro se mantém em 53% 
Segundo pesquisa, seis em cada dez eleitores dizem nunca acreditar nas fa as do presidente, número mais alto da série histórica 

Dem Datafolha divul- 
“ gada ontem pelo jornal 

“Folha de 5. Paulo” indica 

que o presidente Jair Bolso- 

naro(PLjmantém o pior ni- 
vel de avaliação de seu go- 

vermo neste final de manda- 

to: 53% dos brasileiros re- 
provam o modo como ele 
administra o pais. 

Os dados mostram estabi- 
lidade em relação à pesquisa 

anterior, realizadade13a 15 

de setembro. Dos entrevis- 

tados, 224 avaliam o gover- 
no Bolsonaro como bom ou 
ótimo, enquanto 24% 0 con- 

sideram regular. Já 1% não 

respondeu, deacordo como 
instituto de pesquisa. 

O percentual de eleitores 
que afirmam nunca acredi- 

tar no que diz o presidente 

bateu recorde: 60%, Outros 

26% responderam que con- 
fiam às vezes, e 13% dizem 

que sempre acreditam no 
chefe do Executivo. 

Dados divulgados ontem 
pelo Datafolha dão conta, 

ainda, que dois terços dos 
brasileiros avaliam que Bol- 

sonaro cuida mal do pais. 

O levantamento revela 

que 36% dos apoiadores de 
Bolsonaro no segundo tur- 

no de 2018 não repetiriam o 

voto em 2022. Quando os 

entrevistadores perguntam 
aquem votou em Bolsonaro 

há três anos o que fariam no 
caso de um segundo turno 
entre o presidente e Lula, 

26% dizem que escolheri- 
am o petista e 10% afirmam 
que votariam em branco ou 
nulo. À maioria dos antigos 
eleitores de Bolsonaro, 

63%, relataram que repeti- 
riamovoto neste cenário. 
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O QUE QUER A PF 
Claro que de aumento de salário ninguém 
reclama. Mas o que a Polícia Federal precisa 
mesmo é deme ições de traba- 
lho, mais infraestrutura tecnológica, refor- 
mas de unidades e novos equi tos. À 
estrutura da Polícia Rodoviária Federal é 
ainda mais precária, quem trafega nas rodo- 

vias do país sabe bem disso. Desnecessário 
falar sobre o que passa o pessoal do Departa- 
mento Penitenciário Nacional, basta ver em 
que estado encontram-se os presídios brasi- 
leiros. De resto, a proposta de reajuste salari- 
al paraeles feita por Bolsonaro é deuma 
extravagância es 

BUSCANDO À EXTREMA 
A radicalização de Bolsonaro destes dias 
tem por objetivo não perder votos entre os 
extremistas de direita que o apoiam e que 
arneaçam ir para Moro se o capitão manti- 

veradoçura adquirida depois do Sete de 
Setembro. Seu medo é perder relevância no 
único grupo em que ainda é dominante. Por 
isso também quer dar aumento antecipado 
aos policiais federais. E isso vai piorar. 

COVARDES 
Um jornalista é agarrado e leva um mata- 
leão de um segurança do presidente, Ou- 
tro é apenas advertido. Qual éo homem e 
qual é a mulher? Não pa responder. 
A covardia contra mulheres jornalistas é 
evidente. Normalmente, mulheres são 

mais aguerridas e dedicadas no trabalho 
que homens, mas não é esta a razão das 
agressões. E por covardia machista e mi- 
sógina que elas recebem duas vezes mais 

ataques no Twitter do que os jornalistas 
do sexo masculino. Par essa mesma co- 
vardia, uma repórter da TV Globo foi 

agarrada pelo pescoço numa chave de 
braço pelo segurança traculento, Outro 
jornalista foi agredido na ocasião, mas 
apenas verbalmente. Era homem e os 

covardes se encolheram. 

PARECE QUE BEBE 
Soube-se esta semana que o general Heleno 
toma dois Lexotan na veia diariamente, O 
que não foi revelado pelo militar é quantas 
doses ele bebe diariamente e se traga quan- 
do fuma. Deve ser em quantidade industri- 
al. Somente muita bebida e muito fumo 
explica a sua fala contra o Supremo Tribunal 
Federal (mais uma vez) e o seu “medo” de 
que o presidente Bolsonaro seja assassina- 
do. Trata-se do velho e repugnante golpis- 
ta, sempre tramando. 

DESLEAL 
A derrota que o senador Fernando Bezer- 
rasofreuna sua candidatura parao TCU 
mostra bem o caráter de Bolsonaro. 
Parao presidente, lealdade é bome ele 
gosta, só não lhe peçam reciprocidade. 

ASCÂNIO 
SELEME 

Os aplausos 
da Fiesp 

ue Bolsonaro é um idiota, todo 

mundo sabe. Por isso, não sur- 
preendeu quando disseno audi- 
tórioda Federação das Indústri- 
as de São Paulo que “ripou" a di- 

retoria do Iphan porque o órgão havia in- 
terditado uma qbra do seu amigo Lucia- 
no Hang. Também não foi novidade 
anunciar um crime que cometeu certa 
que nada vai acontecer, que foi issoo que 
ele fez ao revelar a “ripada”. O que sur- 
preendeu foram osrisos eos aplausos en- 
tusiasmados da plateia da Fiesp á fala ca- 
bulosa e absurda. Os presentes também 
gostaram de ouvir de Bolsonaro que ele 
colocou uma ministra no TST "que não 
vai dar trabalho para vocês”. 

Significa que aquele público, mais do 
e qualificado, com acesso à informação 
abundante e teoricamente capacitado para 
vero mundo sob diversas óticas, inclusive a 

humanista, se lixa para o patrimônio histó- 
rica, para a justiça sociale para alei, Foi isso 
oque revelaram ao rir e aplaudir quando 
Bolsonaro disse que demitiu a diretoria 
porque técnicos do Iphan encontraram 
“azulejos” nas escavações e paralisaram a 
obra de Hang. Foi o que também demons- 
traram quando o presidente avisou quer 
nova ministra do TST não os incomodará, 
Claro que eles entenderam o recado e foi 
pará o que resp Emoutras palavras, 
Bolsonaro disse que eles “podem infringir 
as normas trabalhistas à vontade que a mi- 
nistra não vai se mexer”. 

Surpreendeu também o volume do 
apoio que empresários brasileiros se- 
guem dando a Bolsonaro. Segundo a 
quisa de ontem do Datafolha, 50% deles 
aprovam o governo. E dificil entender a 
razão deste respaldo, uma vez que as 
principais bandeiras do empresariado 
empacaram, A abertura econômica espe- 
radanãoaconteceu, asprivatizações fica- 
ram na promessa é à reforma tributária 
virou miragem. Só a reforma da Previ- 
dência andou, ainda assimgraças ao Con- 
gresso, não ao Executivo. Dentro do gru- 

po de empresários pesquisados estão pe- 
quenas empreendedores, que na verdade 

a 

=" 
E | 

são a maioria, mas mesmo para estes 
quanto maior a liberdade econômica e 
menor a interferência do Estado na eco- 
nómia, melhor. 

Uma pista sobre a razão desta teimosia 
em favor de Bolsonaro foi revelada pela co- 
lunista Bela Megale, Segundo petistas ou- 
vidos pela jornalista, os empresários te- 
mem que Lula se torne vingativo casa seja 

eleito para o seu terceiro mandato. Mais, 
acham que o seu governo pode retroceder 
nas reformas introduzidas na economia 
pelo governo Michel Temer, sobretudo a 
trabalhista. Podeser, embora Lula não seja 
do tipo que gosta de dar tiro no pé. Mexer 
nestas reformas já consolidadas pode cau- 
sar impactos negativos e fortes na econo- 
mia, o que resultaria em rápido desgaste 
político. E Lula odeia desgaste político. 

Os empresários são mais bolsonaristas 
queosevangélicos, jáque dentre estes, ape- 
nas 32% aprovam governo, revelou o Da- 

tafelha. A Fiesp poderia até reivindicar 
umacadeira no Supremo, 
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DESENTERRANDO DEFUNTOS 
Já começaram, mas vão ficar muito mais 

fundas as escavações dos órgãos federais 
de fiscalização (Policia Federal, Receita, 
Coaf) em busca de ossadas petistas na 
aciministração pública. Velhas derin- 
cias vão ganhar roupas novase capas 
novasirão envolver velhos i 
tos. E os arredores também serão objeto 
de devassas. Já são. Olhem o caso de 
Ciro Gomes. E que não venham dizer 
que Bolsonaro não tem nada com isso. 
Tem sim, nem que seja pelo exemplo 
que dá No caso de Ciro, a investigação é 
um tiro no pédo presidente. Conseguiu 
aproximá-lo de Lula e ainda pode dar ao 
petista vitória no primeiro turno, 

AQUI NÃO É FLAMENGO 
Na quarta-feira, 8 de dezembro, Lula se 
reuniu com lideranças das centrais 
sindicais em São Paulo para pedir em- 
penho na campanha eleitoral que se 
aproxima, Usou uma linguagem colo- 
quial para falar com os companheiros: 
“Eleição presidencial é longa como o 
campeonato brasileiro. Temos que 
trabalhar muito para não passar vergo- 
nha como o Flamengo, que achou que 
iaganhar tudo este ano e não ganhou 
nada. Nós não somos Flamengo, não 
vamos colocar salto alto”. Os sindicalis- 
tas, todos paulistas (palmeirenses e 
conntianos), foram à loucura. 

ACORDO PRÉ-ELEITORAL 
Ao tomar passe na semana passada, o 
novo presidente do TRE, Elton Marti- 

nez Carvalho Leme, arrancou um com- 

promisso do governador Cláudio Castro 
de ampliar o tribunal através de reforma 

e adaptação de prédios da instituição. 
Há dois equivocos no pedido de Leme e 
naaquiescência de Castro, Primeiro, 
esta não é hora de gastar com reforma 

e ampliação de prédios. Princi perto 
rque quase todos os membros do TRE 

são do Tribunal de Justiça e podem mui- 

to bem se reunir lá. Segundo, juiz que 

vai arbitrar uma eleição não pode pedir 
nada aum dos candidatos, muito menos 
empenho de dinheiro público para be- 

neficiar seu grupo, mesmo que o pleito 
seja legítimo, 

DINHEIRO DESNECESSÁRIO 
Brasileiro residente na China passou 
de 1º de janeiro a 30 de novembro 
deste ano sem usar dinheiro vivo. 
Todas as operações que realizou fo- 
ram via WeChat, uma espécie amplia- 
da do WhatsApp, e o Sui Kang, um QR 
code pessoal que cada cidadão local é 
obrigadoa ter. Ate gorjetas e esmolas 
ele deu por estas ferramentas. No 
Brasil, gorjetas já são pagas com Pix. 
Esmolas ainda não. 

STF autoriza prisão domiciliar 
para bolsonarista Zé Trovão 
Alexandre de Moraes determinou uso de tornozeleira e vedou acesso a redes sociais 

AGUIRRE TALENTO, ANDRÉ DE 
SULA E MARIANA MUNIZ 

É ear ie 
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ministro do Supremo Tri- 

bunal Federal (STE) Ale- 
xandre de Moraes determi- 
nouqueo lider bolsonarista e 
caminhoneiro Marcos Antô- 

nio Pereira Gomes, conheci- 

do como Zé Trovão, cumpra 
prisão em regime domiciliar 
com tornozeleira eletrúnica. 

O bolsonarista também está 
proibido deusar redes sociais. 
A informação foi anuncia- 

da por seus advogados, Elias 
Mattar Assad e Thaise Mat- 
tar Assad. Segundo eles, a 

decisão de Moraes ainda 

proibiu o bolsonarista de 
manter contato com os de- 
mais investigados, Zé Tro- 

vão fai preso por ter sido um 
dos organizadores de uma 
manifestação antidemocrá- 
tica no último dia 7 de se- 

tembro, que pedia a deposi- 
ção dos ministros do STF. 
Após a ordem de prisão de- 

cretada por Moraes, o bolso- 
narista fcou cerca de 50 dias 

foragido no México, Apesar da 
ordem de prisão, as autorida- 
des mexicanas não che 
a prender Zé Trovão. Seu no- 
me ainda não tinha sido inchui- 
dona lista de difusão vermelha 
da Interpol, por isso ele não 

ria ser preso no exterior. 
O lider bolsonarista retornou 
ao Brasil no final de outubro 
parase entregar à Policia Fede- 

ral, e ficou preso por cerca de 
SOdias desde entãa, 
Ao revogar sua prisão, Ale- 

xandre de Moraes entendeu 

que os requisitos da prisão 
não estavam mais presentes, 
porque os fatos investigados 

se referiam ao feriado de 7 de 
Setembro, sem nenhum ou- 
tro fato recente. 

Zé Trovão era dono do ca- 

nal no YouTube “Zé Trovão a 
voz das estradas”, que, antes 
de ser retirado do ar, tinha 

mais de 40 mil inscritos. Em 
seus videos e postagens, cha- 
mava a população para ir a 

Brasilia e exigia a “exonera- 
ção dos 1 ministros do STF”. 
Em outras publicações, fez 
ataques à CPI da Covid, no 
Senado, além de ter partici- 
pado de "motociatas” em fa- 
vordo presidente Bolsonaro. 
No final de agosto, mesmo 

proibido de usar as redes so- 
ciais, Zé Trovão participou 
de uma live feita pelo blo- 
gueiro Oswaldo Eustáquio. À 
época, o caminhoneiro con- 

tinuou incitandoa realização 
de atos contrao Supremo, 

Já foragido no México, Zé 

Trovão continuou gravando 
videos e incitando atos contra 
ministrosdo Supremo. Quan- 
do as rodoviais chegaram aser 
paralisadas em um protesto 
organizado por um grupo de 
caminhoneiros, Zé Trovão 
questionou a veracidade de 
um áudio de Bolsonaro que 
pedia a liberação das rodovi- 
as. No primeiro momento, 

questionou a atitude de Bol- 
sonaro após os atos do 7 de Se- 
tembro. Posteriormente, as- 

Atos antidemocráticos. Z& Trovão. que Linha 40 mi! seguidores no YouTube ex-gla a exoneração dos minstro do STF 

sim como o chefe do Executi- 
vo, mudou o tom da discurso, 

mais conciliador. 

PEDIDO NEGADO 
O ministro do STF Ricardo 
Lewandowski negou solicita- 
ção feita pelo governador do 

anular o seu pedido de indicia- 
mento feitopelaCPI da Covid. 
Manaus, capital do estado, foi 
aprimeira grande cidade atin- 
gida pela segunda onda da 
pandemia, no início de 2020. 
A situação foi agravada pela 

falta de oxigênio hospitalar. 
A defesa de Lima citou uma 

decisão anterior do STE se- 
gundo a qualuma CPI noCon- 
TESSO TUA OONVOCAr 

ape para den. 
Lewandowski ponderou, no 
entanto, que a medida deter- 
minada pelo STE não é exata- 
mente igual ao que foi delibe- 
rado pela CPI. Ele destacou 
que as CPIs, embora investi- 
guem, não têm poder para pu 
nir ninguém, podendo enviar 
seus relatórios a outros órgãos. 
Para Lewandowski, o que q 

STF decidiu antes não pode 
ser interpretado “a ponto de 
ga du tipo de apura- 

os órgãos competen- 
Es E. condutas que praticou 
durante a pandemia”. 
Em outubro, a CPI aprovou 

pedido de indiciamento por 
epidemia com resultado mor- 
te, prevaricação e crimes de 
responsabilidade. E determi- 
nou que os dados seriam en- 
caminhados ao Superior Tri- 
bunal de justiça , à Procurado- 
ria-Geral da República e à Po- 
lícia Federal. 
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Com recados a Bolsonaro, Fux e 
Barroso defendem democracia 
No encerramento do ano, presidentes de STF e TSE citam o trabalho das Cortes no 

combate à pandemia e na preservação da Constituição; atos do presidente são criticados 

ANDRE DE SÍMTEA E MARIANA ATLUSIE 
palides Dngloba qem tr 

Basta 

N última sessão antes do re 

cesso de fim de ano no Su- 
premo Tribunal Federal (STF) 
e no Tribunal Superior Eleito- 

artplan 

|| CURio 

GR 

ral (TSE), os presidentes de 
ambas as Cortes, Luiz Fux e 

Luis Roberto Barroso, manda- 
ram ontem recados ao chefe 

do Executivo, Jair Bolsonaro. 

Sem citar nomes, Fux desta- 
coudecisões tomadas ao longo 

+ POER dy Mo. 

do ano, em especial as relacio- 

nadas à pandemia, em que, se- 
gundo dao STF valorizou a ci- 
êndiae rechaçosu onegacionis 

mo. Ressaltou também que as 
instituições democráticas so- 
reram ameaças em 2021. Já 

Barroso afirmou que a demo- 

cracia brasileira viveu mo- 

DETItos EFAVES di rante O ano 

Como exemplo de decisão 

do STF relacionada à pande- 

mia, Fux citou a que reconhe- 
ceu a obrigatoriedade da vaci- 

“(Ut E | ele 

PALCO MUNDO 

N DAY 
FALL OUT BOY 

BILLY IDOL 
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E TIkTOK 
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E 
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Afinados. Os ministros fuxe Barroso: d scursos em faverda Constituição 

Muddh rr 

a, Hrizrkon poturo 
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nação contra a Covid-19. 
— Nunca é demais relem- 

brar que a pandemia ainda não 

chegou ao fim. Em respeito às 
vidas ceifadas de nossos pais, 

avós, filhos, amigos e concida- 

dãos, devemos seguir todas as 

recomendações técnicas para 
evitar maiores perdas — disse. 

—No segundo ano da pande- 

mia, este Supremo Tribunal 
Federal novamente priorizou 
processos que visaram a salvar 
vidas e a garantir à saúde dos 

brasileiros, sempre valorizan- 
doaciênciae rechaçandoo ne- 

gaciontsmo — acrescentou. 

Fux tez menção a ameaças 
sofridas pelo STF, mas lem- 

brou que mesmo assim a Cor- 
te continacu em sua defesa da 

democracia e da Constituição: 
— Ao longo do último ano, 

esta Suprema Corte e o Poder 

Judiciário corno um todo tam- 

bém enfrentaram ameaças re- 
tóricas. que foram combatidas 

com aunido ea coesão de seus 

ministros, e ameaças reais, en- 

frentadas com posições firmes 
e decisões onrajosas. 

O presidente do STF enalte- 
ceuotrabalho da imprensa co- 
mo “pilar essencial de nossa 

sociedade democrática”. Agra- 
deceu todos os ministros edeu 

as boas-vindas ao novo mem- 
bro da Corte, André Mendon- 

ça, à quem chamou de “novo 

colaborador”. Indicado por 
Bolsonaro, Mendonça tomou 

posse na última quinta-feira. 

ATRASO “AMEAÇADOR” 
Também sem citarnomes, Lu- 

is Roberto Barroso, durante 

sessão no TSE, criticou atos de 
Bolsonaro, como os ataques às 

urnas eletrônicas e o desfile 

militar com tanques na Espla- 
nada dos Ministérios e na Pra- 
ça dos Três Poderes. Para o mi- 

nistro, “o atraso rondou nossas 

vidas | ameaçadoramente”, 
com ódio de desinformação, e 

o pais deixou de debater ques- 

tões que realmente importam. 
— À democracia brasileira 

viveu momentos graves nos 

últimos tempos. Ameaças de 
techamento do Congresso, do 
Supremo Tribunal Federal, de 

descumprimento de decisões 

judiciais e destile de tanques 
na Praça dos Três Poderes, en- 
tre cutrós maus momentos. 

Barroso também afirmou 

que a Justiça Eleitoral sofreu 
ataques repetidos com acusa- 

ções falsas de fraudes. 

— Uma absurda campanha 
que pregava a volta ao voto ino- 
presso com contagem pública 

manual. De nova, uma aposta 

no atraso. Uma volta ao tempo 
de fraudes em que umas desa- 
pareciam e outras apareciam 

com mais votos do que eleito- 

Pes E mapas eram m amipula- 

dos em favor de gente deso- 

nesta. Felizmente, o Congres- 

so Nacional com altivez retei- 
tou a mudança para pior, que 
trazia a suspeita de intenções 

sombrias de desrespeito ao re- 

sultado eleitoral. 
O presidente do TSE afir- 

mou que à país perdeu tempo 
com o que não era necessário 
em 2021 e não discutino que 
poderia significar avanços. 
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Pressão de Bolsonaro 
empurra aliados de 
Castro a chapas rivais 
Presidente escalou Flávio para garantir que Podemos e PSDB 

percam cargos no governo. Moro tenta palanque próprio no Rio 

BERNARDO MELLO 
Grando mao atingia 2 mem ba 

pressão do presidente Jair 

Bolsonaro para infuwenci- 
ar a montagem de palanques 
estaduais pode impulsionar à 

migração de partidos hoje ali- 
ados ao govemador Cláudio 
Castro (PL) para candidatu- 

ras rivais na disputa pelo go- 

vemo do Rio. Após a filiação 
do presidente ao PL, o sena- 
dor Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 

seu filho mais velho, assumi 

o papel de avalizar candidatu- 
ras e tornou-se um articula- 

dor informal da legenda, que 

tem como lideranças no Rioo 
deputado federal Altineu 
Córtescosenador Carlos Por- 

tinho. Por meio do filho, Bal- 

sonaro busca vetar alianças 
com siglas que lançarão ou- 

tros candidatos à Presidência. 

O primeiro escalão do go- 

verno Castro tem ao menos 

três representantes de parti- 

das nessa situação: os secretá- 

riosestaduais de Trabalho, Pa- 

trique Welber (Podemos), de 
Obras, Max Lemos (PSDB), e 
de Amblente e Sustentabili- 

dade, Thiago Pampolha 
(PDT). Castro mantém ain- 

da, como secretário da Repre- 

sentação em Brasília, o ex-de- 
putado André Moura, que de- 

vese filiar ao União Brasil e 

concorrer ao Senado por Ser- 

gipe com apoio do governa- 
dor Belivaldo Chagas (PSD). 
Lemos e Welber, por se- 

rem mais próximos às cúpu- 
las de seus partidos e apoia- 
rém, respectivamente, João 

Doria (PSDB) e Sergio Mo- 
ro (Podemos à Presidência, 
são os principais alvos da 

ressão de Bolsonaro. Am- 

ai vêm negando que o ce- 
nário nacional os afastará 
do governo. Castro tenta 
sustentar os secretários pa- 

ra evitar defecções na base, 
que considera importante 
para a campanha de reelei- 

ção, mas alguns aliados do 
governador já admitem que 

haverá trocas em cargos no 
primeiro escalão antes do 

prazo de desincompatibili- 
zação eleitoral, em abril. 

No caso do Podemos, uma 

ala do partido tenta aprovei- 

tar a brecha para emplacar 
uma candidatura ao poverno 

no Rio. Outra opção avaliada 

é lançar o general Carlos Al- 
berto dos Santos Cruz, ex- 

ministroda Secretaria deGo- 

verno, ao Senado. Moro vê 

com bons olhos a candidatu- 

ra majoritária do peneral, de 
quem se aproximou quando 
toi ministro da Justiça. 
O lançamento de Santos 

Cruz ão Senado não techaria, 

por si só, as portas para uma 
aliança, ainda que informal, 

com candidatos ao governo 

de outros partidos, como o 

próprio Castro. Welber, que 
também é o presidente do 

Podemos no Rio, delende a 

composição com o governa- 
dor. Outro grupo do Pode- 

mos, noentanto, trabalha pe- 

la filiação do economista 

Paulo Rabello de Castro, ex- 
presidente do BNDES, para 

articular um palanque pró- 

prio para Moro ao governo, e 
aguarda o desembarque do 

partida da gestão Castro para 

avançar nessa construção. 

Rabello foi candidato a vice 
na chapa do senador Alvaro 

Dias (Podemos-PR) à Presi- 
dência em 2018 e tem boa re- 

lação com o parlamentar, 
uma das lideranças da sigla. 

— Eu gostaria muito que o 

Paulo Rabello viesse. Tenho 
conversado com ele, mas ain- 
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A trente. Após filiação de Bolsonaro so PL, mesmo partido de Castro, Flávec atua para avalizar candidaturasmo Ric 

danãohã acordo. Quis que ele 
fosse candidato a prefeito do 

Rio em 2020 pelo Podemos. 

No Ria, o partido terá palan- 
que próprio. Fela importân- 

ciae à musculatura eleitoral 

do estado, é lundamental um 
palanque do partido para Mo- 

ro— afirmou Dias. 

Outro possível nome au go- 

vemo pelo Podemos, sob 
pretexto de garantir palan- 

Q 
“No Rio, a Podemos terá 
candidatura própria. 
E fundamental um 
palanque para o Moro” 

Álvaro Dias, senador pelo 
Parana e aliado do ex-juiz e 

presidenciável pelo Podemos 

queaMaro, éo ex-prefeito ce 
Volta Redonda Samuca Sil- 

va. Ele tentou se reeleger em 

2020 e perdeu para o atual 
prefeito, Neto (DEM), hoje 
aliado de Cláudio Castro. 

Também iá circulou no Po- 

demos, mas ainda de forma 
preliminar, a hipótese de 

apoiar ou tentar filiar o vice- 

presidente Hamilton Mou- 
rão (PRTB). Ele não decidiu 
se disputará o governo ou o 

Senado e, embora mostre 
simpatia por Moro, tem rea- 

firmado a correligionários 

que acha inviável dividir pa- 

lanque no primeiro turno 
com desafetos de Bolsonaro. 

No caso do PSDB, a perma- 

nência de Max Lemos, depu- 
tado estadual licenciado, no 
secretariado de Castro tem 
aval do presidente da Assem- 

bleia Legislativa (Aler;), André 
Ceciliano (PT), pré-candidato 

ao Senado, Ceciliano é aliado 

de Lula (PT) na corrida presi- 
dencial, mas não descarta um 

apoio informal a Castro, 
Por meio da pasta de Obras, 

Lemos tem tocado uma vasta 
agenda de convênios e inau- 
gurações do govemo do Rio 
no interior e na Baixada Flu- 

minense, contemplando ba- 

ses eleitorais de deputados. 
Embora o PSDB venha tra- 
balhando com foco em candi- 

daturas legislativas no Rio, o 
pré-ca ndidato do partido à 

Presidência, João Doria, tem 

relação próxima com Felipe 

Santa Cruz (PSD), pré-candi- 
dato ao governo do grupo do 

prefeito Eduardo Paes. Doria 

tentou filiar Santa Cruz ão 
PSDB no início do ano. Nas 
prévias tucanas, Lemos atuou 

a lavor de Doria, enquanto 
outros nomes da sigla no Rio 
defenderam Eduardo Leite. 

APROVEITE O FIM DE ANO PARA 

FECHAR UM GRANDE NEGÓCIO 

E VIVA NO CONDOMÍNIO 

MAIS MODERNO DO MÉIER. 
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DESMATE, 
“ESQUE TA 
EMBOSCADA 
Invasores de reserva em 

Mato Grosso ameaçam 
servidores da Funai 

DAR TEL BLIASETTO 
danado ss E orngioh o nove: Es 

Polícia Federal, a Polícia 

Civil de Mato Grosso e o 

Ministério Público Federal 

investigam a extração ilegal 

de madeira na Reserva Ex- 

trativista Guariba-Roose- 

velt e nas quatro unidades 
de conservação no seu en: 

torno. À reserva faz parte da 

Amazônia Legal e tem os úl- 
timos remanescentes conti- 

nuos de Moresta do estado. 

As investigações mapea- 

ram a existência de uma or- 
ganização criminosa. Esti- 

ma-se que até 90% da renda 

da cidade venham do des- 
mate ilegal, e há a suspeita 

de que os invasores estão 

abrindo estradas até a Boli- 

via, parao tráfico de drogas. 
O desmatamento na re- 

serva de 2019 a 2021 au- 

mentou 124%, em relação 
aos três anos anteriores, € 
evidenciou as atividades ile- 

gais em Colniza, município 
marcado por homicídios li- 
gados a conflitos fundiários. 

Ameaças e emboscadas fo- 

ram feitas contra agentes da 

Secretaria de Meio Ambi- 
ente do estado e funcionári- 

osda Funai responsáveis pe- 
la Terra Indigena Kawahiva 
do Rio Pardo. Indigenas iso- 

lados vivem na área, que fica 

sobreposta à reserva. 

Agentes da PF cumpriram 
no mês passado dois manda- 

dos de buscae apreensãoem 

Guariba, distrito de Colni- 
za, comtra suspeitos de ame- 

açar de morte servidores da 

Funai. Um dos principais 

ameaçados é o indigenista 

Jair Candor, especialista em 
povos isolados. Em 2018, 

um fazendeiro que invadiu a 

terra Kawahiva ameaçou 
surrar Candor e queimar a 
base da Funai em que traba- 

lha o indigenista. O minis- 

tro da Justiça, Anderson 

Torres, pediu que a Força 

Nacional proteja durante 

60 dias a base da fundação. 

— Há muitas emboscadas 
com pregos nas estradas pa- 

ra furar os pneus dos carros 

da Secretaria do Melo Am- 

hiente. Conseguimos fazer 
operações somente com a 
ajuda do Batalhão Ambien- 

tate do Bope da PM, quando 
não com o Exército — diz 

Maurren Lazzaretti, sécre- 

tária de Meio Ambiente de 

Mato Grosso. 

TRAVESSIA DIA ENDITE 

Ribeirinhos ouvidos pelo 
GLOBO dizem que cami- 
nhões com toras de ipês, a 

árvore mais cobiçada pelos 
Crouminosos, cruzam sem pa- 

rar o rio que corta a região 
com destino à serrarias em 
Guariba. Do distrito, a ma- 

deira segue para ser “es- 
quentada” no municipio vi- 

zinho de Machadinho do 

Oeste, em Rondônia, ou pa- 
ra o Sul e Sudeste do pais, 

onde abastece grandes em- 

presas demóveis. As serrari- 

as e o processo de “esquen- 
tamento serão os próximos 

alvo das investigações, 
— Cruzam o Rio Guariba 

durante a seca. Quando não 

tem fiscalização, atraves» 
sam o dia todo. Quando 

UM “O PANEIA 
Conheça HUMSOPLANETA — à maior 
movimento editorial brasileiro para 

promover práticas sustentáveis & 

entrentar a mudança climática 

Acesse umsoplaneta.globo.com 

Ge ambipar 

tem, cruzam de madrugada, 

com uma média de três ca- 

minhões por noite —afirma 
um ribeirinho que não quis 

se identificar. 

Desde 2007, já foram des- 

matados 24 mil dos 164,2 

mil hectares que possui a 

área (15%). Nos últimos 

dois anos, outros 42,3 mil 
hectares foram alvo de quei- 

madas (25%). A reserva ex- 
trativista está no meio de 
uma queda de braço entre 

políticos e moradores que 
poa para o tamanho da 

unidade não ser reduzido. 
— A Teservafolumacovar- 

dia que fizeram com Colni- 

za. Tiraram produtores ru- 
rais com escritura da terra 

para ampliar adrea. Vamos 

bater em cima para derru- 

baraleiqueampliouareser- 
va, Colniza tem hoje 28 mil 
metros quadrados. É um 

municipio gigante. Para vo- 
cê ter uma ideia, temos ape- 
nas 15% do municipio aber 

to para exploração —afirma 

o prefeito de Colniza, Milti- 
nho Amorim (PSC). 
O prefeito também nega 

que a extração ilegal predo- 
mune no municipio: 

-— Temas muito mato aqui 

na região, muito manejo. 

Essa conversa de que nossas 
indústrias madeireiras são 

ilegais é pura mentira. To- 

das as madeireiras traba- 

lham na legalidade. A nossa 
extração é legalizada. Exis- 

te, sim, uma minoria que 

trabalha na ilegalidade, Eu 
desconheço qualquer orga- 

nização criminosa, O setor 

madeireiro apenas protege, 

EROLIP 

O | 
NOVA PRAGA 

Rima di 
dp ra E 

Pássaros predadores no Sul 
Estorninhos estão se concentrando em municipias na fronteira do Uruguai 

FORCE DA SECRETAMA DE MEG MERERÃE DO TO GROSSO 
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Reforço. Operações contra o desmate da Secretaria de Meja Ambiente são tetas com apoio policia! cu do Exército 

COMO FUNCIONA O ESQUEMA ILEGAL DE EXTRAÇÃO 
DE MADEIRA NA RESERVA GUARIBA-ROOSEVELT 

Organização criminosa a derrubou cerca de 5 milhões de árvores da area protegida 

— Trajeto dos 
made-reiros 

Ih Os madeireiros se instalaram 
Ra reserva E COMBçaram d 

derrubar as árvores, 

principalmente o ipê 

-— Pio Guarha Limite da Reserva 

QGuariba-Rodseve | 

Reserva Extrativista 

Guariba -Roosevell 

E) Eles atravessam o Rio 
Euariba durante a seca 
com caminhões 

carregados de toras 

Desmatamento na Reserva Guariba-Roosevelt 
EM HECTARES 
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é um guardião da oresta. 
A Funai, o Ministério da 

Justiça e a Secretaria de Se- 

gurançã de Mato Grosso 

nAlse manifestaram 

Na Estação Ecológica do 

Rio Roosevelt, que também 

tica na região, a placa da en- 

Braskem P: 

à E 

] 

CBN 

trada da unidade de conser- 

vação é crivada de balas. Os 
invasores constroem barri- 
cadas com chapas de aço e 
derrubam árvores no cami- 
nho para impedir o avanço 

da fiscalização. 

— Muitos invasores põem 

O Ce 

CNGie 

8) MC IATIVA VERDE 

— | imite da terra indigena 
Kawahiva do Rio Pardo 

a, 

% Terra Indigona 
Kawahiva do 

Rio Pardo 

| As foras são vendidas no 

distrto de Guariba, onde 
existem cerca de 18 

G&eTTarias 
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Edctoria de Arte 

togo no que resta de mata e 
preparam a área para pasta- 
gem e usufruto do território 

alegando propriedade pri- 

vada — afirma James Stei- 
ner, chefe de operações da 

Delegacia de Meio Ambien- 

te de Mato Grosso. 
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SUCESSO EM 2022 

É PODER VIVER 

om fofo UITo 

do] Tom NToF: 

VELHOS TEMPOS. 

O sucesso pode estar em coisas 

bem mais simples do que imaginamos. 

Neste momento, por exemplo, 

nada melhor do que rever um amigo, 

conhecer alguém que só tinhamos 

visto no computador, matar q saudade 

com um abraço, enxergar um sorriso. 

Que O âno novo traga de volta os nossos 

melhores momentos e que a gente saiba 

valorizá-los cada vez mais. 

BANCO 

AAASTER dz A 
ada ZA ; 

SEU SUCESSO, PNOSES, 
NOSSA MAIOR CONQUISTA. A 
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AMANHA 
OSTOSO 

É SÔ ATÉ 
E ESTÁ 
DEMAIS 
Quem já veio sabe: o Rio Gastronomia 
está uma delícia, cheio de atrações, 
de atividades e com aquele clima que 
só o Rio tem. 

Quiosques de restaurantes famosos 

Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

Roda-gigante de 20m de altura 

Aulas com grandes chefs 

Programação musical de primeira 

CCCCCC Atividades para a criançada 

Até amanhã, 19/12. 
Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso em 

ingressocerto.com/riogastronomia 

ou na bilheteria do evento. 

A progromação completa das quias 
você confere em 

riogastronomia.com 
(Oriogastronomia 

Todos os protocoios sanitários indicados pelos outondodes de 

saude o vigentes durante o período de realizoção do evento serão 
seguidos. Soró tombém exigido o possaporto da vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso sito Eptas Bingo Penim 

Potrocinio 
D que o Sentindo 
pode lazer pra 

EM garronaria háje! 
E 7 : ' 7 E E — Ra P STELLA * Naturguy *” (óca bf a FSantanderBrasil " ARTÓIS 9 o DÃO stancodagastronamia W j gd 

— Porca. =— 

UR [ORE 

ÁpCio Tickotoria Oficial 
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Por casar duas mulheres, pastora 
enfrenta ameaças em Alagoas 
Teóloga, Odja Barros é filiada a uma igreja que se tornou independente em 2016, quando 
batizou fiéis assumidamente homossexuais e foi excluída por Convenção Batista Brasileira 

CAMILLA ALCÂNTANA 
serio sicas (aro pa fis digiaho seer Ee 

Apscoi celebrar o casamento de duas mu- 

lheres, a pastora Odja Barros, da Igreja 
Batista do Pinheiro, em Maceió, passou à 
ser ameaçada de morte. À pastoradisse que 
as ameaças não aconteceriam se ela fosse 

um bomem, 

— Homens evangélicos que já fizeram 
casamentos LGBT e postaram não foram 

criticados como agora, com uma pastora 
tazendo essa união —compara. 
Para Odja, o público cristão reage de uma 

maneira diferente quando se trata de mu- 

lheres, o que classifica de “machismo reli- 

gioso”. O casamento das noivas Tuane Al- 
ves e Erika Ribeiro, ambas com 29 anos, foi 

no dia 5. Segundo a pastora, que também é 

teúloga, aconstituição religiosa da Igreja 
Batista do Pinheiro ampara a celebração de 
uniões homoafetivas. 

Odja registrou queixa na Policia Civile 
na Secretaria de Estado da Mulher e dos 
Direitos Humanos. Na terça-feira, recebeu 

una mensagem com a foto de uma arma e 

LIMA AMEAÇA, 

— Nós ainda não sabemos quem estã por 

trás do perfil, mas a pessoa disse que sabe 

de mim, da minha família, que mora em 

Maceió e quer me matar com cinco tiros na 
cabeça —conta, 

A pastora acrescenta que o fato de a pes- 

sãa que enviou à mensagem dizer que mo- 

Fa na mesma cid ade que ela d preocupa. 

— Ele cita um trecho da Bíblia, oque me 

laz pensar que é uma pessoa fundamenta- 

lista religiosa. Minha filha está extrema- 
mente apavorada, Cancelei compromissos 

als 

EA. 

UNDER ARMOUR 
CHARGED CELERITY 

E E mas [E 4 ida 

JaQurD Pi SID 

O 
“Nós ainda 

não sabemos 

quem está por 

trás do perfil, 

PAS 0 Pessoa 

de mim, 

da minha 

família, 

que mara 

em Maceió 

e quer me 

Futerr Com 

cinco Finos 

na cabeça” 

Odja Barros, 
pastora, sobre 

ameaça 

Primeiro em Alagoas. Odja casou Tuane e Enka no dia 5 e diz enfrentar “machismo re poso” 

por segurança minha e da minha família. 
Para Odja, a ameaça atinge a liberdade de 

expressão ca laicidade brasileira: 
—4Às instituições e Grgãos precisam pa- 

rantir que possamos expressar nossa religi- 
ão sem receber ameaças —disse a pastora, 
que relatou ter sofrido constrangimento 
quando buscou ajuda legal por causa da 
ameaça. —Senti que falta um pouco de 
preparo das instituições para atender a 
mulheres que solrem violências. 
A pastora recebeu mensagens de apoio 

degrupas LGBTQIA + e de grupos cristãos, 

PR A 

to CP CAE 
ESPECIALISTAS NO SEU ESPORTE 

Em nota coletiva, 28 organizações de Ma- 
ceió prestaram solidariedade e cobraram a 

investigação das ameaças. 

A Igreja Batista do Pinheiro é uma con- 
gregação independente desde 2016, quan- 
do batizou fiéis assumidamente homosse- 

xuais. Os batizados levaram a Convenção 

Batista Brasileira a excluira congregação 
da lista deafiliadas. A pastoradiz que a 
discordância faz parte da pluralidade de 

ensáâmentos religioso 4, mas nãotiraa 

legiti imidade da igrejaonde atua: 
— Continvo sendo Batista. 

E PR pippia 

SEJA ELE QUAL FOR 

NIKE DOWNSHIFTER 
Ti PSV INFANTIL 

js qt - 
Ná RT 

A com BR 
) aê 

disse que sabe 
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Neonazismo 

em rede social 
russa dá quatro 
anos de cadeia 

para brasileiro 

PAULO ASSAD 

do panlaa epa adçãodas doer dm 

cusado de apologia ao nazismo, 
Welker de Oliveira Guerreiro foi 

condenado a quatro anos de prisão 
em regime fechado pela juíza An- 
dréia Moruzzi, da 1º Vara Criminal 

Feceral de São Paulo. Welker havia 

sido denunciado pelo Ministério 
Público Federal por postagens na 

rede social russa VK. 

Em publicações entre 14 de junho 
e 17 de dezembro de 2015, Welker 
incitou à discriminação eo precon- 

ceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional, segundo o 
Ministério Público Federal. 

O nome da página administrada 

por Welker em que o conteúdo foi 
publicado é uma referência a um 

grupo de extrema-direita paramili 

tar ucraniano, que surgiu duranteas 

revoltas de 2014 no país e exerce in- 
Huéncia em grupos neonazistas de 
todo o mundo, segundo o Ministé- 

ro Público. O grupo já chegou a re- 
crutar integrantes no Brasil, 

Welker foi identificado por uma 

cooperação entre as polícias do Bra- 

sileda Rússia, À Polícia Federal lo- 
calizou as origens das postagens em 

um dispositivo em ltapecerica da 

Serra (SP). Não é a primeira conde- 
nação de Welker. Em 2011, ele foi 
obrigado a cumprir serviços comu- 
nitários por fazer partede um grupo 

de neonazistas que agrediram mo- 
radores de rua de São Paulo. 

tres quiidas até VASO e deparo durpio re Or dstogues + Pagamento dem bo Ga ma hajãs Micas Poscesa prdrdrçd da RS 

O tourisgorroma O riscorronma 

PO PEIN é PAEANTE SOUTO. RO SU 
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A GENTE ESPERAVA 

QUE O RIO NOS RECEBESSE 

DE BRAÇOS ABERTOS, 
MAS NUNCA IMAGINAMOS 

QUE O ABRAÇO 
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Economia 
FALTA SANÇÃO O 
Fretamento de ônibus terá novas regras 
Congresso determina normas. como as relativas a sepurançãe acessibil dade 

[1 

Pais, 

ACESTAE 
APENTE 
O CELULER 
Dani 
DQREDEL 

SÉPIA E ATAPU 

LEILÃO DO PRÊ-SAL 
Governo arrecada R$ 11,14 bi 
e prevê R$ 200 bi em investimentos 
BRUNO ROSA 

luna ris flapioBo am dr 

governo arrecadou R$ 

11,14 bilhões com oleilão 

de duas áreas do pré-sal, Sépia 

e Atapu, localizadas na Bacia 

de Santos. O valor se refere ao 
bônus deassinatura,ovalor fi 

xo pago pelos blocos. Alvo de 

protestos no começo da ma- 
nha, o certame registrou ágio 

de até 4IZ REM. 

Os dois blocos já têm reser- 
“As DEN pAPCNA aias, O JL torna 

minimo o risco para o investi 
dor. Isso fez com que 11 em- 

presas se habilitassem a parti 
cipar do leilão. Esta é a segun- 

da vez. que o governo tentalici 

tar as áreas. Na primeira, em 

2019, não houve interessados. 

A estimativa dor vero é que 

elas devem perar R$ 200 bi- 

Ihões em investimentos. 
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, destacou a im 

portância da arrecadação para 
os cofres públicos com o leilão 

do pré-sal. Dos R$ 11,14 bi- 

lhes em bônus, ele explico T] 

que R$ 7 bilhões serãodestina- 
dos | estados e muanici pios e 

R$ 4 bilhões, à União: 

— Isso é bom e retorça o cai 
xa do Brasil em um momento 

de fragilidade financeira. E 

tem ainda um aumento de R$ 

200 bilhões no compromisso 

de investimento. Pode ter ha- 

vido mais recursos na primei 

ra rodada, mas considero a se 

gunda ainda mais importante, 
PROC LHE (rnuxe aumento no 

número de participantes. 

REDUÇÃO DE 70% NO BÓNUS 
Segundo Guedes, a arrecada- 

ção para estados, municipios 

Limão para 0s próximos anos 
com os dois campos leiloados 

hoje será de cerca de R$ 300 

bilhões. À previsão inicial, se- 
gundo ele, era de R$ 120 hi- 
lhões, mas o número subiu por 

conta do avanço do dólar e do 

preço do barril do petróleo. 
O ministro comemorou 

ainda o maior volume de in 

vestimentos apesar do au- 
mento da inflação e dos juros: 

— Essa onda de investimen- 

to no setor é um prenúncio de 
que nós temos muito cresci- 
mento pela frente. Podemos 

solrer um momento ou outro 

FNE 

Segunda tentativa. Plataforma no pré-sal: Petrobras fez ofertas pelos blocos de Atapu e Sépia. Em 2014, governo tertou licdá-los, mas não apareceram interessados 

IL 

E Er g A is 

Atapu. 1 TT 
ER) E 

| Sépia = ho Rd] 
o | ' 

com inflação subindo, o BC 

(Banco Central) fazendo um 
trabalho conjuntural de subir 

juros, mas tudo isso é passapei- 

ro. O que é permanente é essa 

engrenagem de investimentos 
que está sendo montada — 

afirmou Guedes. — Agora, te- 

mos mais empresas, Abém dis- 

so, Os participantes em refina 
também estão aumentando A 

BACIA Di 

LAMELIS 

Editoria da Arte 

prosperidade vem através da 

competição. Quanto mais par- 
ticipantes, maior o investi- 
mento e mais baixo serão pre 

ço do petróleo no futuro. 

Um grupo de empresas pri- 
vadas — Total, Petronas e QP 
Brasil — apresentou a melhor 
oferta pelo bloco de Sépia. O 
leilão foi no regime de parti- 

lha, Neste caso, vence quem 

Disputado, leilão de linhas de 
transmissão tem deságio de 50% 
Todos os cinco lotes foram arrematados, Investimentos somam R$ 2,9b) 

IRÃO SORIMA NETO 
Massairadaigadobo cas Br 

Sd Pag Li 

Tee os cinco lotes do se- 

gundo leilão de transmis- 

são de energia realizado este 
ano pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) fo- 
ram armematados em leilão on- 
tem na B3, em São Paulo, ga- 
rantindo investimentos de R$ 

2,9 bilhões para construção, 

operação e manutenção de 

902 quilômetros de linhas. 

Com muita concorrência, O 
leilão teve deságio médio de 

SD em relação ax valor máxi- 

mode receita anual. Ganhou a 

empresa ouconsórcio ques e 

receno maior desconto. Todos 
os vencedores, nacionais e es- 

trangeiros, já atuam no Brasil 

Os lotes estão distribuidos em 

Amapá, Bahia, Minas Gerais, 

Paranã e São Paula. 

— Foi um leilão concordo 

e, com o deságio médio de 
50%, o consumidor vai eco- 

pomizar R$ 5 bilhoesnataria 

de energia —disse Elrain 
Cruz, diretor da Aneel 

Os empreendimen tos têm 

prazo de conclusão de 36 a 60 

meses. O contrato é de 30 

anos. O ministro das Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, 

e 

oferecer o maior percentual 

de petróleo que será destinado 

à União. O grupo olereceu 

743%. A oferta significa ágio 

de 149,2% em relação ao mini- 
mo no edital. A área de Sépia 
prevê bónus de assinatura fixo 

de R$ 7138 bilhões. 

Como a Petrobras havia 

exercido o chamado direito 

de preferência em Sépia, con- 

forme previsto na lei, ela ti- 

nha a garantia de poder avali- 
ar se estava disposta a entrai 

no consórcio com a fatia mi- 

nima de 30%. Após alguns 
minutos de análise, jáque não 

conhecia os detalhes da ofer- 

ta, ela decidiu adenr ao con- 

sórcio, Dessa forma, a conh- 
guração final ficou: Petrobras 

(30%), Total (28%), Petronas 

(21%) QP Brasil (21%). 

A Petrobras havia feito 
umaoferta sozinha pela área, 

mas de 30,3%, patamar infe- 

nor ao lance do grupo de em- 
presas privadas. 
Paras blacode Atapu, houve 

afirmou que o leilão foi feito 

em um cenário ainda desafia- 
dor de pandemia 

— NÃO É qualquer ministro 

de Minas e Energia que no 

mesmo dia assiste a um leilão 
de petróleo e gás pela manha, 
e um de energia à tarde. 
Para André Fonseca, ge- 

rente estratégico-financeiro 
da Thyvmos, consultoria es 
pecializada em energia, os 

deságios elevados surpreen- 
deramem um cenário de alta 

de juros, dólar valorizado e 

alta de commuúdities. 

O lote 1, que inclui os esta- 

dos de Paranãe São Paulo, foi 

arrematado pela Tiesa, com 

oterta de R$ 129,9 milhões, 

deságio de 47 76% ao valor 

máximo de receita permiti- 

apenas uma proposta feita pe- 
lo consórcio formado por Pe- 
trobras (52%), Shell (25% je 

Total(22,5%). Com pagamen- 

to fixo de R$ 4 bilhões, o per- 

centual de óleo olerecido à 
União foi de 31,68%, acima 

dos 5,89% exipidos noedital. E 

um ágio de 437,86%. 

O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquer- 
que, disse que o atraso do lei- 

lão par cinco anos trouxe per- 
dasde R$ 100 bilhões ao pais: 

— À pente privilegiou inves- 

timentos. Só com esses dois 

campos, vamos aumentar em 
12% a produção nacional, O 

pais é o sétimo maior produtor 

de petróleo do mundo. É, em 
2030, estaremos entre os. cin 

co maiores produtores e ex- 

portadores de petróleo, 

O presidente da Petro- 
bras, Joaquim Silva e Luna, 

ressaltou que há cautras 

oportunidades, como a 

Margem Equatorial, na Re- 

gião Norte, e blocos em Ser- 

da. Esse lote foi um dos mais 

disputados, com 14 propo- 
nentes e IH ofertas 

A decisão foi para o viva- 

voz entre a Taesã e à Copel; 

depois de dez lances, a Taesa 
saiu vencedora. Estão previs: 

tas obras para o sistema elé- 

trico que supre à Região Me- 

tropolitana de Curitiba 
Os indianos da Sterlite 

venceram o lote 2 para ex- 

pansão do sistema de trans- 
missão da região nordeste 
da Bahia. O consórcio fez 

oferta de R$ 7,093 milhões, 

um deságio de 66,09% em 

relação ao valor do edital. 

Para atendimento à região 

oeste da Bahia, o lote toi arre- 

matado pelo Consórcio Rial- 

ma com deságio de 27,83%. À 

Petrobras pode 
ampliar dividendo 
após certame 

> Após ter me. Comisso. a 

arrematado 05 estatal pode 

dois blocos de chestribulir mais 

pré-sal aPetro- dividendos: 

bras podera 

elevar o paga- > — Eyertual- 

menta de Dm: mente pode 

dendos a acio haver uma 

nistas. inclusive chstritução 

com distribui adicional de- 

cão adicional, pendendo do 

informou o cenário. Havera 

ciretoriinançe-  umaentradade 

roda estatal Capa adicional 

Rodrigo Ara.  emAiz? 

> Ele explicoL > A compeansa- 

que a empresa cãovaloenrer 

vai receber um porque as áreas 

valor mam de lglizadas são 

compensação contíguas a 

fnancera QULTas pá Expio- 

referente 205 radas pela 

imestimentosp Petrobras. O 

feitos nas duas Contrato prevê 

áreas leiloadas. remuneração à 
emrelação ao estatal pelos 

pagamento de investimentos [à 

bônusnocerta:  teltos (BR) 

gipee Alagoas, no Nordeste. 

ONGs fizeram um protes- 

tocontrao certame. Uma de- 

las,a Arayara, questionao lei 

lão na Justiça. Entre as quei- 

xas, eles avaliam que o volu- 
me mínimo de óleo que será 

destinado à União é baixo e 

que o percentual de conteú- 
do local ( produção no pais) 

exigido é reduzido. 

As duas áreas ofertadas, Se- 

pia e Atapu, fazem parte da 
cessão onerosa. Em 2010, o 

Povérmo cedeu à Petrobras à 

direito de extrair até 5 bilhões 

de barris de óleo equivalente 
em quatro campos do pré-sal 
(Búzios, Atapu, Itapue Sépia). 
Como as áreas mostraram ter 
volume superior de petróleo, 

foi necessário fazer outro lei 

lão para à exploração do exce- 
dente. O primeirofoiem 20189, 
mas não houve oferta por Áta 
pue Sépia Em razão disso, O 

governo recheziuem 7090 bó- 

nus de assinatura, para R$ 11 

bilhões pelas duas áreas. 

proposta de receita do consór- 

clo foi de R$ 17,1 milhões, en- 

quanto o ed tal previ a receita 
máxima de R$ 23,6 milhões. 

Do grupo espanhol Iberdro- 

la, a Neoenergia venceu o lote 
4, em Minas Gerais, com desá- 

pgto de 58,63% depois de uma 

disputa em viva-voz com a Ce- 

mig. No lance final, a Neoe- 
nergia ofereceu receita máxi 
made R$ 37 milhões. 

O último lote, no Amapá, 
prevê a construção da linha de 

transmissão Macapá-Macapã 

HI. O lote 5 foi arrematado pe- 

la Energisa, que ofereceu re- 
ceita máxima de R$ 113 mi 

lhes, deságio de 48,68%. A 

pova linha deve solucionar O 

problema de fornecimento de 

energia à capital do Amapá. 
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CARLOS 

À recessão 

das mulheres 

É een oi 
melha a crises anteriores, e as políticas óti- 

mas para responder ácrise também são diferen- 

ciadas. Uma dessas peculiaridades, ainda pou- 
co debatida no Brasil, é o fato de esta suado 
ter afetado as mulheres nomercado de trabalho 
mais negativamente do que os homens. 
Historicamente, os empregos masculinos 

são mais afetados por crises do que os empre- 
gos femininos. Há várias razões para isso. 

Uma delas é o fato de que as mulheres entra- 

ram naforça derrabalho tardiamente, em com- 
paração aos homens, e só recentemente tem 
havido convergência nesses indicadores entre 
os sexos. Como, nas últimas décadas, a rendên- 

cia de crescimento no emprego feminino ten- 
deu a ser maior do que o masculina, emcrises o 
emprego feminino continuava crescendo. 
Os economistas Masao Fukui, Emi Naka- 

muraeJón Steinsson documentaram que, nos 

Estados Unidos, esse crescimento do empr 
feminino em crises ocorreu até a década de 
1990. Nas crises posteriores, oe ro femi- 

nino caiu, mas menos do que o maso ir 

Qutra razão é simplesmente a distribuição 
setorial das ocupações entre os sexos. Como 
homens tendem à estar sobrerrepresentados 

em setores que contraem mais durante re- 
cessões, como construção civile manufatura 
de bens duráveis, o emprego deles tende a 

contrair mais durante as crises. 
Por último, existe um efeito de suavização 

de renda. Quando homens perdem seus em- 
pregos, a família perde boa parte de sua ren- 

da. Paracompensar essa perda, é comum que 
mulheres que trabalham meio período ou 
não trabalham busquem trabalhar mais ho- 
ras, em resposta à perda de renda do marido. 
Na recessão da Covid, foi diferente, Como 

demonstraram Titan Alon e seus coautores, 
em trabalho recente, na maior parte dos países 

desenvolvidos o número de horas trabalhadas 
r mulheres caiu mais do que as horas traba- 

lhadas por homens durante esta crise. 
No Brasil, os dados mostram que à ten- 

dência foi similar ao resto do mundo. Se- 

gundo os números da Pesquisa Nacional de 
Amastra de Domicílios do IBGE, a depres- 
são no mercado de trabalho nos últimos 

dois anos afetou mais as mulheres. 
A perda máxima de empregos entre os ho- 

mens se deu no segundo trimestre de 2020, 

com 10% dos homens tendo deixado suas 
ocupações. Jáentreasmulheres, este vale se 

deu no terceiro trimestre de 2020, com a 

perda de emprego de 
Uma das lições da 16% das mulheres, 
atualerise é que, Além disso, no tercei- 

ao decidir que ro trimestre de 2021, 0 
setores abrem e número de homens tra- 
fecham, é preciso — balhando já estava pró- 
levarem contaas  ximoaovalor pré-crise, 
consequências enquanto 5% das mu- 
sociais da medida Iheres ainda não ti- 

nham emprego. Acrise 

também tem sido maisduradoura paraelas. 
Quais são as explicações? 
A primeira tem aver com quais setores a 

recessão da Covid afetou. Desta vez, foram 

afetados mais intensamente setores coma 
varejo, hotelaria, aviação e restaurantes. E 
estes são setores em que o emprego femini- 
no tendea ser sabrerrepresentado. 
Outra questão, mais profunda, tem a ver 

como fechamento das escolas. Por diversos 
motivos, as mulheres ainda tendem à ocu- 

par um fardo maior do trabalho doméstico 
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em relação aos homens. Em particular, elas 
também dedicam mais tempo ao cuidado 
dos filhos do que seus parceiros. 
Além de prover serviços educacionais, as 

escolas também cumprem wma função so- 
cialde cuidar das crianças enquanto os pais 
trabalham. Com o fechamento das escolas, 
dado o viés mencionado acima de recair so- 
bre as mulheres o maior fardo de cuidar das 
crianças, o resultado acabou sendo uma no- 
va barreira inesperada para a participação 
feminina no mercado de tra a. 

Há algumas a de política pública que 
advêm dessas idiossincrasias. À primeira é 
e se essa crise peculiar tem desigualdades 
e gênero peculiares, a resposta à crise tam- 

bém precisa considerar essas desigualdades. 
A qutra lição que fica para o futuro é que, 

em crises sanitárias, decidir quais setores 

devem estar abertos ou fechados deve levar 
em consideração nãosomente orisca à saú- 
de, mas as consequências sociais, cogniti- 
vas e econômicas desses setores. Às distor- 
ções de gênero que observamos são, tam- 
bém, consequência de termos reaberto ba- 
res antes de escolas em Eira ps pais. 
Essa crise realmente foi diferente, tanto 

no Brasil como no resto do mundo. Ainda 
estamos descobrindo todas as suas peculia- 
ridades. Contudo, uma coisa já fica clara: a 
crise atual éa recessão das mulheres. 

Rio terá incentivos fiscais para economia verde 
Empresas com projetos de neutralização de carbono podem ser beneficiadas até com isenção total de ISS; 
com meta de tornar a cidade referência em investimento limpo, prefeitura e parceiros criarão nova certificação 

STEPHANTE TONDO 

vinglia ria Sonda god é em Em 

| Pnguses Rio quer se tor- 

nar a capital da econo- 
mia verde no Brasil. Para 1s- 
so, a prefeitura pretende 

oferecer incentivos fiscais 
para empresas que tenham 
projetos dencutralizaçãode 

carbono, que podem chegar 
a 100% do ISS. 

A novidade foi anunciada 
ontem no evento “Rio, à ca- 

pital de investimentos ver- 
des no Brasil”, que ocorreu 
no Museu do Amanhã. 
Promovido em parceria do 

Santander com a Fundação 
Roberto Marinho e a Prefei- 
tura do Rio, oevento abordou 

a vocação da cidade para as 
questões ambientais, 
Na abertura, o presidente 

“Somos favoráveis à 
ciência, aos estudos, às 
evidências. E o Rio tem 
tudo para se tornar a 
capital verde” 

José Roberto Marinho, 

presidente da Fundação 

Roberto Maninho 

da Fundação Roberto Mari- 
nho, José Roberto Marinho, 
destacou quea cidade é aca- 
pital verde do país desde a 
Rio 92, e disse que é preciso 
pensar no amanhã. 
— Procuramos (no Museu 

do Amanhã) fazer isso que a 
ser humano não costuma fa- 
zer, que é discutir o amanhã. 

E o resultado está aí, são as 
mudanças climáticas — dis- 
se — Somos favoráveis à ci- 
ência, aos estudos, às evidén- 

cias. É o Rio tem tudo para se 
tornar a capital verde. 
O prefeito do Rio, Eduar- 

do Paes, ressaltou que os ati- 
vos ambientais são econo- 
micamente importantes pa- 
raa cidade, e que o Rio vem 

buscando reconquistar seus 
espaços e identificar as suas 
VOCAÇÕES: 
— Não entendi por que a 

Faria Lima ainda nãoveio pa- 
racá —brincono prefeito, — 
Faremos todos os esforços 
para o Rio ser a capital de in- 
vestimentos verdes no Bra- 
sil, nem que eu e José Rober- 
to tenhamos que construir 

um museu coma este aqui 
paraser a bolsa verde, 

Secretário de Fazenda e 

Planejamento do Rio, Pedro 
Paulo amunciou que tem sido 
elaborado pela prefeitura um 

Planos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reunu setores da sociedade para anunciar metas que reduzem em ssões 

programa de incentivos fis- 
cais para o mercado de des- 
carbonização. O chamado 
158 Neutro funcionará em 
duas frentes. À primeira é 
uma redução de 5% para 2% 
do imposto municipal para 
consultorias, certificadoras e 
empresas detecnologia foca- 
das nesse mercado. 
Asepgunda frente é uma re- 

dução que pode chegar a 
100% do 185 para compa- 

Câmara cria regras de subsídio 
para quem gera energia em casa 
Clientes com sistema de luz solar conectado à rede terão isenção até 2045 

NATÁLIA BOSCO 
neah sora ma sho engloriocucoes (he 
= 

A Câmara aprovou ontem 
oprojetode lei que tenta 

dar fim aos subsídios para 

consumidores que produ- 
zem sua própria energia, À 
chamada geração distribul- 

da é feita, na maioria dos ca- 
sos, por painéis solares ins- 
talados em casas ou condo- 
minios. 

Aprovado também pelo 
Senado, o texto segue para 
sanção do presidente Jair 

Bolsonaro. Às novas regras 
também valem para as cha- 
madas "fazendas solares, 

isto é, quando clientes usam 
energia solar gerada fora da 
sua cassou escritório. 

A proposta mantém a isen- 
ção de encargos setoriais até 
2045 para quem já possuiho- 
je as estruturas instaladas. 
Para quem instalar sua placa 
no futuro, a cobrança das ta- 
xas será gradativa. O repasse 
dos encargos começa em 
15% em 2023 sobe aos pou- 
cos até atingir 100% em 

2029, Já consumidores que 
solicitarem acesso à rede das 

distribuidoras até 12 meses 

após a publicação da nova le- 
gislação serão beneficiados 

com a isenção total de encar- 

gosetaxas até 2045. 

BENEFÍCIO CRUZADO 
Atualmente, quando um con- 
sumidor adere à geração dis- 
tribuída, ele passa a produzir 
energia em casa, no trabalho 

ou nos sistemas de fazendas 
solar. Essa energia pode ser 
consumida imediatamente 

nhias de qualquer segmento 
eporteque tenham projetos 
para recduç ão nas emissões 

decarbono. O signos éque 
o programa seja finalizado e 
apresentado à Câmara Mu- 
nicipal ainda no primeiro 

semestre de 2022. 
O di do Banco 

Central Arminio Fraga, que 

participou do painel, disse 
ser favorável aos beneficios 
fiscais para esse mercado: 

—É preciso ter um motor 
de arranque, e um projeto 
de desenvolvimento regio- 

nal requer uma estratégia 
com incentivos. Faz todo o 

sentido. 

LEILÃO DE CARBONO 

Pedro Paulo afirmou ainda 
que a cidade do Rio terá a sua 
própria certificação de carbo- 
no, chamada de Rio Standard, 
que usará metodologia elabo- 

PEDRO teRÉIA-S data 

Mudança Quem instalar placa no futuro, terá cobrança gradal va de encargos 

ou, em caso de excedente, ser 

transmitida para a rede dadis- 
tribuidora e compensada de- 

pois. Neste caso, a rede da dis- 
tribuidora acaba funcionan- 
do como uma bateria. 
A regra atual prevê incen- 

tivos para quem participa 
desse sistema, entre os 
quaisa isenção do pagamen- 

to de tarifas pelo uso do sis- 
tema elétrico, como isen- 
ções das tarifas de transmis- 

são de eletricidade e encar- 
gos setoriais. 

Esses valores hoje acabam 
sendo pagos por quem não 

temsistemasde geração dis- 
tribuida, Por isso, há um 
subsidio cruzado. Ou seja, 

rada em conjunto com a 
CVM e com certificadoras de 
referência no mercado. O se- 

cretário anunciou ainda que 

está discutindocomaCVM,a 
Anhbima e universidades no 
Rio um projeto para que a ci- 

dade vire um “grande forma- 
dor de talentos” daárea. 
Está previsto para o pri- 

meira semestre de 2022 0 

primeiro leilão de créditos 
de carbono na cidade, que 
vai ocorrer na plataforma 

AirCarbon, recém-chega- 
da à cidade, Fundada em 
Cingapura, a plataforma 
global funciona como uma 
espécie de bolsa verde do 
mercado voluntário. O lei- 
lão será de 1.800 toneladas 

de créditos de carbono de 
uma empresa de mobilida- 
deurbana, 
Para Carlos Martins, dire- 

tor da AirCarbon Brasil, esta- 
belecer uma bolsa no Rio vai 

rmmitir que Os ativ Os brasi- 

eiros sejam precificados 
com visibilidade global. Ho- 
je segundo ele, os créditos de 
carbono são negociados ape- 

nas em balcão, na B3: 
—O projeto de redução de 

emissões hoje não tem visi- 

bilidade de curva de preços 
no futuro, e a criação de um 
marketplace permite isso. 

quem adota sistemas sola- 
res não paga pelo uso da re- 
de, Esse custo, quenão deixa 
de existir, é compartilhado 
com quem não tem energia 
solar em casa. Desde sem- 
pre, a proposta trata do pa- 
amento pelo uso da rede. 
um cliente não usa a rede 

de distribuição, ele não pre- 
cisa pagar nada. 
O subsídio foi criado para 

incentivar a adoção da ener- 
giamais limpa, porque os cus- 
tos eram muito altos. Mas, 
nosúltimos anos. o preço para 

gerar energia solar caiu. 
O projeto aprovado on- 

tem prevê que aqueles que 
participarem do sistema de 
compensação devem pagar 
somente a tarifa por uso do 
fio da rede de distribuição 
sobre a parcela da energia 
elétrica excedente que foi 
Co mpensada, 
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Mercosul: Uruguai não assina 
comunicado da cúpula 
É a primeira vez, nos 30 anos do bloco, que isso ocorre. Governo Lacalle Pou 
quer apoio do Brasil à negociação com terceiros para aprovar redução da TEC 

FERNANDA TRISOTTO E JAMAÍNA FIGUEIREDO 

Uruguai não assinowo comunica- 
do conjunto divulgado pelos paí- 

ses-membros do Mercosul após cú- 
pula virtual, encerrada ontem. Foi a 

primeira vez, em 30 anos de existên- 
cia do bloco, que um dos seus mem- 
bros não assinou o documento final 

divulgado à imprensa — algo signifi- 
cativo em meio às dissidências que 
ameaçamo futuro do bloco. 
O encontro foi comandado pelo 

presidente Jair Bolsonaro, já que o 
Brasil ocupava a presidência pro tem- 
poredo bloco, que passará ao Paraguai, 
Ao fim da cúpula, Bolsonaro in- 

formau que colocaria para aprova- 
ção alguns documentos. Além do 
comunicado conjunto, havia três 

declarações — sobre recuperação 
pós-pandemia, integração digital e 
cooperação em Defesa — que foram 

assinadas pelo Uruguai. 

Mas o comunicado, divulgado nos 
canais oficiais dos governos, não subiu 
imediatamente após o encerramento 

da cerimônia e, quando foi publicado, 
não continha o endosso da Uruguai, 
Se muitos pensavam que a tensão 

principal era entre Brasil e Argentina, 

m está fazendo exigências que os 
mais membros nãoaceitamecrian- 

do becos sem saida é o presidente uru- 
uaio, Luis Lacalle Pou. Nas palavras 
ie secretário de Negociações Bilate- 
rais e Regionais nas Américas, Pedro 
Miguel da Costa e Silva, “a posição do 

Uruguai é de bloqueio. 
Bolsonaro e Lacalle Pou já se reu- 

niram, almoçaram juntos em Brasi- 

lia, e até meados deste ano tudo pa- 
recia funcionar bem. 
Os problemas começaram quan- 

do o Uruguai passou a condicionar 
seu apoio à redução da Tarifa Exter- 
na Comum (TEC, que taxa países de 
tora do bloco) ao respaldo explicito 
do Brasil à decisão de Lacalle Poude 
iniciar negociações bilaterais com 
outros países, começando pela Chi- 
na, sem o bloco, Brasil e Argentina 

acordaram um corte de 10% sobre 

87,5% do universo tarifário. 
Em outubro, o ministro da Econo- 

mia, Paulo Guedes, falou que falta- 

vaapenas o apoio do Uruguai para 
que o Mercosul reduza em 10% as 
alíquotas da TEC, Guedes ressaltou 

queo governobrasileiro não se opo- 

ria à chamada flexibilização das ne- 
gociações comerciais. O governa, 
nó entanto, considera que não é ne- 

cessário [azer mais do que já fez, até 
porque isso só será um problema re- 
al paraobloco quando o Uruguai as- 

sinar um entendimento —o que po- 

dedemoraranos. 

'NÃO HÁ CONSENSO" 
Mas o Uruguai insistiu em pi uu 
posicionamento contundente do 
Brasil e dos demais sócios. Como 
não teve sucesso, optou por não as- 
sinar a declaração. 

— À posição do Uruguai é uma po- 
sição de bloqueio e, para nós, muito 

dificil de entender, primeiro porque 
eles já declararam que vão fazer a ne- 
gociação sozinhos. Segundo, parque 

tizeram uma nota dizendo que conti- 
nuam sendo membros plenos do 
Mercosul, E terceiro, porque eles sa- 
bem que isso não vai acontecer, eles 

não terão o acordo dos demais pal- 
ses, é uma vinculação que não faz 
sentido, é um beco sem saída — ex- 
plicouao GLOBO o secretário Pedro 

Pedidos de reajuste de servidores 
causam inflação, diz Guedes 
Crítica de ministro, feita em seu balanço de fim de ano, ocorre 
um dia depois de solicitar R$ 2,8 bi para aumento a policiais 

FERNANDA THISCMTTO 

E GARRIEL SHINOHARA 
econaerdo agioba com be 
Rasa 

m dia depois de enviar um pedi- 
do para o Congresso reservar R$ 

2,8 bilhões no Orçamento de 2022 
e, com isso, conceder reajuste sala- 

riala policiais, o ministro da Econo- 
mia, Paulo Guedes, criticou ontem 
as pedidos nesse sentido e disse que 
aumentos geram inflação, endivi- 

damento e alta dos juros. Os novos 
vencimentos para policiais foram 
uma determinação do presidente 
Jair Bolsonaro. 

— Se todos tiverem esses aumen- 
tos, é uma desonra com as futuras 

gerações. Que aí nós vamos (ver): a 
inflação vai voltar, nós vamos mer- 
gulhar no passado. Nós vamos nos 
endividar em bola de neve de novo. 

juros vão subir, a inflação não terá 
tido uma alta temporária, será uma 
alta permanente — disse Guedes, 
em entrevista coletiva na qual fez 
um balanço de fim do ano. 
O ministro disse que o país poderia 

mergulhar “no passado” com os au- 

mentos, mas não cltou diretamente o 

reajuste que seráconcedido a agentes 
da Polícia Federal, da Polícia Rodovi- 
ária Federal, do pato Peni- 

tenciário Nacional e de carreiras do 
Ministério da Justiça, 
— Mal nos levantamos e estã 

Cheio de estados e municípios e ca- 

tegorias pedindo aumento de salá- 
riodenovo — afirmou, 
Guedes disse que não são R$ 2,8 

bilhões para policiais, esim R$ 2 hi- 

lhões, e que há outras duas categori- 
as que poderiam receber o reajuste, 
semi citar auiars: 

— Se eu disser quais são as duas 
(categorias que podem receber rea- 
juste),aterceiraquer, a quarta quer, 

il Quinta CILEI, Asexta q LEE. 

'PODERES IMPEDEM PRIVATIZAÇÃO" 
O ministro reclamou de uma suposta 
politização a respeito da concessão de 
aumentos por parte do governo fede- 
ral, oque nãoocorreriacom as estados: 

— Quer dizer que um governador 
pode pagar o policial dele, agoraseo 
pireino federal quiser pagar me- 
hor um pouco está errado? 

 — e ÕÕão “sua 
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Miguel da Costae Silva. 
Segundo o embaixador, “não hã 

disposição do Uruguai de buscar 

uma alternativa, e não há consenso, 

não vai acontecer” Ainda assim, ele 
defende que essas dissidências não 
contaminem a relação bilateral en- 

tre Brasil e Uruguai, que estão em 
plena negociação para renovar suas 
EUNnAS francas, Entre outras. 

— Fizemos todos os estorços para 

encontrar entendimento com q 
Uruguai, em termos de linguagem, 
mas não foi possivel — lamentou o 

embaixador Pedro Miguel, 
Na equipe econômica comanda- 

da pelo ministro Paulo Guedes, po- 

rém, outras áreas analisam a possi- 
bilidade de dificultar acordos coma 
Uruguai, enquanto o pais não acei- 
taroacordosobre a redução da TEC. 

A redução da TEC já foi imple- 
mentada pela Brasil, com vigência 
de um ano. Argentina e Paraguai es- 
tão de acordo, mas ainda não imple- 
mentaram o corte. O Brasil, assegu- 
rouo embaixador, continuará bus- 
cando Lima acordo como Uruguai z 

— Tertamos gostado de fechar 

com chave de ouro, mas não foi pos- 
sivel, Sempre sou favorávela vero 
copo meio cheio, e não meio vazia. 

Ao fazer o balanço do ano, o minis- 
tro também se queixou de “dificul- 
dades” do governo em seguircomas 
privatizações planejadas, citando 
outros órgãos, como o Tribunal de 
Contas da União (TCU) e o Supre- 
mo Tribunal Federal (STE). 
—A população votou no presiden- 

te, o presidente se comprometeu 
como programa de privatização, na 
hora que você vai privatizar outros 
Poderes impedem a privatização, s- 
so cria um precedente desagradável 
— afirmou. 
Perguntado sobre a Eletrobras, o 

ministro disse que ainda espera pri- 
vatizar aempresa; 

— Acreditamos que dentro desse 
processo, vamos realizar a capitali- 
zação da Eletrobras no segundo tri- 
mestre de 2022. 

Ele afirmou ainda que 2021 toio 
ano em que o país “se ergueu” de- 
pois de ter tombado contra a Co- 
vid-19 no ano anterior. Guedes ain- 
da classificou temores sobre um 
possível desequilíbrio nas contas 
públicas ou irresponsabilidade fis- 
cal do governo como fake newse dis- 

se que o Planalto está gastando na 
mesmo nível de antes da pandemia. 
Guedes também rebateu críticas 

sobre o aumento da inflação, e ga- 
rantiu que a elevação dos preços é 
temporária, devido aos choques de 
produção e desarticulação das ca- 
deias produtivas em todo o mundo: 
—Anossa (inflação) subiu também, 
mas é um fenômeno temporário. 
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Projeto que libera 
R$ 300 milhões para 
vale-gás é aprovado 
Depois de passar em votação simbólica no 
Congresso, texto vai agora à sanção presidencial 

JULIA LINDRER E BRUNO GOES 

cessam Sagiaba por Ba 

ao ah 

Congresso aprovou on- 
tem, em votação simbó- 

lica, o projeto que abre cré- 
dito de R$ 300 milhões para 
que o Ministério da Cidada- 
nia pague as despesas do au- 
xiio-gás em dezembro de 
2021. A proposta vai agora à 
sanção presidencial, 
Na última semana, a pasta 

já havia avisado aos parla- 
mentares que oatraso na de- 
liberação poderia inviabili- 
zar o pagamento do benefi- 
cio de R$52 a cada dois me- 

ses, ainda este mês. 
— Esse PLN (projeto) ga- 

rante recursos para o) paga- 

mento do vale-gás, uma poli- 
tica fundamental para o mo- 
mentoqueo pais vive, com 5 

milhões de desempregados, 
20 milhões de pessoas com 
fome, a inflação crescente — 
disse o vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), que presi- 
diu a sessão. 

Ele defendeu o programa, 

cuja iniciativa partiu do 

Congresso: 
— Esse programa garanti- 

rá que menos brasileiros te- 

nham que cozinhar com le- 

nha e, acima de tudo, garan- 
tirá um pouco mais de comi: 
da namesa de cada cidadão, 

cada cidadã. 
De acordo com o Ministê- 

rio da Cidadania, 5,58 mi- 

Ihões de famílias inscritas no 

Cadastro Unico (CadUnico) 

vão receber o vale-gãs, O be- 
neficio será pago a cada dois 

meses a famílias com renda 

per capita de até meio salário 
minimo, ou seja, R$ 550, 
O valor do vale-gás corres- 

ponde a pouco mais de 50% 
da média do preço do botijão 
de 13kg de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) no Brasil, Se- 
gundo a Agência Nacionaldo 
Petróleo, Gás Natural e Bio- 
combustiveis (ANP), o preço 

médioemnovembrode 2021 
foide cerca de R$ 100, 
O vale-gás foi criado por 

lei de iniciativa do Congres- 
so para ajudar as famílias, 
diante do aumento no preço 
do botijão. 

CT = a 

Custo elevado. 

Preço médio do 

botijão de Lkp 

atingiu Rá 100 

em novembro, 

segundo a ANP 

BB e Docas são as estatais com 

menor transparência, diz TCU 
Tribunal de Contas analisou se 56 portais federais 
cumprem critérios da Lei de Acesso à Informação 

Eioês BD RIBEIRO 
dsgpnted riêneiro o pre sind con br 
EEABRIA 

Banco do Brasil e a Com- 

panhia Docas do Ceará 
(CDC) são as empresas pú- 
blicas menos transparentes 

do país, de acordo com « 
ranking divulgado ontem pe- 
lo Tribunal de Contas da Uni- 

ão (TCU). As duas estatais 
cumprem 44,05% e 37,18%, 
respectivamente, dos critéri- 
os exigidos pelo órgão. 

O TCU analisou os sitesde 

56 instituições públicas en- 
tre 2020 e 2021, Segundo e 

órgão, foi verificado se as 
empresas cumpriram crité- 
rios estabelecidos pela Lei 
de Acesso à Informação 

(LAI) e pelo Estatuto Jurtdi- 
codas Empresas Estatais. 
Na lista, BBRe CDC estão 

nas duas últimas posições, 

au seja, são as empresas que 
menos cumprem as regras 
de transparência em suas 

plataformas eletrônicas, 
Presente em 3,550 munici- 

pios brasileiros, o BB é uma 

das instituições financeiras 

controladas pelo governo fe- 
deral. Jãa€ DE, Erculada ao 
Ministério de Infraestrutu- 

ra, atua como Autoridade 

Portuária no Porto de Forta- 
leza, cuja responsabilidade é 
proporcionar o bom funcio- 

namento do terminal, como 

nachegada e saida de navios, 
caminhões e trens. 

Entre as informações exa- 

minadas atingir um me- 
lhor nfpel de transparência, 
segundo critérios do TCU, es- 

tão a publicação de informa- 
ções e documentos relativos a 
contratos, licitações, receitas, 
despesas, gastos com remu- 

nerações, diárias e passagens, 

SÓ PDF DIFICULTA ACESSO 
O TCU avaliou que um dos 
principais problemas é a for- 
ma como os documentos são 
publicados nos sites. Segun- 

do o órgão, as estatais publi- 
cam os materiais apenas em 
PDF, o que contraria à exi- 

gência de disponibilizar os 

es abertos para que o 
cidadão possa cruzar os da- 
dos de forma automática. 

Para o TCU, disponibilizar 
exclusivamente o PDF “limi- 
ta o uso dos dados para aque- 
les que desejam trabalhar a in- 

formação, seja por meio de 
processamento simples em 
is eletrônica ou para 

eitura por máquina. Oódrgão 
desde: a publicação de do- 
cumentos e in inrmações em 

múltiplos formatos abertos 

para “fomentar o uso dos da- 
dos públicos pela sociedade”, 
No topo do ranking está a 

Empresa Brasilde Comunica- 
ção (EBC), com 87,31%, De- 

pois vêm a Empresa de Plane- 
jamento e Logistica (EPL), 
com 86,55%, e o Serviço Fe- 
deral de Processamento de 
Dados (Serpro), com 85,14%. 
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Aperto no parque 

Um dos credores do Hopi Hari está 
pedindo à Justiça que afaste imediata- 
mente os gestores da parque. O movi- 
mento se dá após vit a público ir 
to policial ha qui og 
vio de recursos, 0 que representaria 
crime contra a recuperação judicial 
(RJ). O credor argumenta que não está 
claro quem de fato controla o 
mesmo após seis anos de RJ. No inquê- 
rito, o empresário portugués Nuno 
Vascono que até então se apre- 
sentava coma principal acionista do 
parque, inclusive em seu site pessoal, 
negou ter participação no Hopi Han. 
Segundo o empresário, ele apenas 

representa os “reais” acionistas. 

Nariz em pé? 

No primeiro relatório de banco so- 
breo Nubank depois do IPO, as ana- 
listas do BTG aproveitaram para 
fazer uma queixa: eles não conse- 
guem de jeito nenhum falar com os 
executivos da fintech, algo inco- 
mum nomercado. Reservadamente, 

gestores de Leblon e Faria Lima ti- 
nham a mesma reclamação durante 
o IPO —e muitos preferiram não 
investir por causa disso. O BETO tem 
visão “neutra” sobre a ação e diz 
a lucratividade só deve virem 2023. 

Cadeia verde 

Fomecedores do Grupo Boticário que 

de socioambiental terão acesso a cré- 
dito com taxas menores. Quem vai 
financiar é o Itaú BBA, cuja linha Ris- 
co Sacado ESG é a primeira feita pra 

impacto positivo em toda a ca- 
ade mi be Ocrédito chega 
um ano depois de o Boticário levantar 

R$ 1 bilhão com uma debênture ESG. 
O titulo é vinculado a metas de consu- 
mo de energia renovávele ãode 

resíduos. Este ano, o Itaú BBA coorde- 

nou 44 emissões de titulos verdes. 

“Closet na nuvem' 

A Dressãto, que nasceu alugando 
vestidos de grile para ocasiões especi- 
ais, recebeu aporte de R$ 3.75 mi- 
Ihões ca gestora KPTL para se trans- 
fo rmar em uma espécie de“closetna 
nuvem” para todas as horas. A aposta 
éno Reloved, serviço que permite às 
clientes colocar seu próprio guarda- 
roupa — da blusa de escritório às 
bijuterias — para vender e alugar na 
plataforma, que é on-line e oflline. As 
roupas vão para o acervo da Dress- 
&sGo, mas as donas podem usá-las 

sempre que quiserem. Hoje, o Relo- 
ved já tem 30 mil peças, mas o plano é 
encher no ano que vem um galpã 
recém-inaugurado para 100 mil itens. 

Marfrig pode controlar BRF após operação em Bolsa 
Dona de Sadia e Perdigão planeja aumento de capital de R$ 6,6 bi. Brecha no estatuto abre caminho para empresa de Marcos Molina 
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Na terra da cana, FS produz etanol 
de milho e já está entre os maiores 
A: FS Bioenergia, empresa controlada pelo 

grupo americano Summit Agricultural 
Group, chegou há quatro anos no Brasil desafi- 
ando o mitodequeo etanol de cana é mais eco- 
lógico e eficiente queo de milho. 
A empresa iniciou recentemente as obras 

de sua terceira usina de etanol produzido ex- 
clusivamente a partir do milho, em Primave- 
rado Leste, no Mato Grosso, um investimen- 

to de R$ 2,3 bilhões que poderá transformá- 
la, jáa partir de 2023, em um dos quatro mai- 
ores produtores do biocombustível do pais, 
Quando a planta estiver funcionando, à 

FS terá uma produção de 2 bilhões de litros 
de etanol, A gigante Raizen, que lidera a 
produção de açúcar e etanol, produziu 2,5 
bilhões de litros de etanolna última safra. 
— Nosso papel é complementar. A deman- 

da por etanol vai crescer muito, e háuma difi- 
culdade para suprir o mercado só com a cana 
—liz Fabio Abud, CEO da ES, que aposta no 
etanol como uma solução para a “eletrifica- 
ção” da frota de veiculos no pais. 
— Acho que caminhamos para um con- 

senso entre montadoras egovernosde que o 
carro do futuro no Brasil vai ser híbrido, 
comum pequeno motor "flex" acombustão 

carregando a bateria. A Índia está indo por 
esse caminho também. O etanol é uma so- 

lução pronta, altamente escalável e com 
baixíssima pegada de carbono — afirma. 

Na disputa pela eficiência energética e fi- 
nanceira, a cana começa a perder terreno pa- 
raomilho. O etanol de cana ainda tem uma 
pegada mais ecológica quando comparado 

acetanoldemilho nos EUA. Por aqui, porém, 
o milho consegue não apenas ser mais efici- 
ente que o grão americano, como também 

superaacana. O custo de umausinade etanol 
de milho é muito inferior ao de uma usina de 

“Elaa”. Motor 

eibtricodaráwla 

longa do etanol. 

dz Fabio Abud 

cana. O custo do transporte também pesa: o 
milho viaja de trem, ea cana, sóde caminhão. 

O milho não gera resíduo —o que não vira 
etanol, vira ração e óleo de cozinha. Além 
disso, o milho convive com a produção de 
alimentos, pois é produzido na chamada 

“safrinha”, compartilhando a mesmaterra 
com asojana primeira safra. 
— Considerando o ciclo completo de 

emissão, nossa pegada é menor que ado 
etanol de cana — diz Abud, 

Co-working de consultório, Livance cruza a ponte aérea 

À Livance, que oferece consultórios compar- 
tilhados e cobra dos médicos por minutos 

de uso do espaço, vai dir sua atuação para 
além de sua São Paulo pata Apostando ndo 
manda crescente dos profissionais da saúde por 
mobilidade, a startup vai abrir duas unidades 
no Rio no início do próximo ano. Com as inau- 
gurações, a Livance chegará 312 unidades. 
Fundada há quatro anos, a Livance aproxima 

o real estate médico do conceito coworking é 
acrescenta uma camada de serviço, Seus clien- 
tes são profissionais da saúde — do médico ao 
psicólogo —que não querem ou não podem ar- 
car com as custos fixos que um espaço próprio 
impõe, como aluguel e secretária. Por isso, par- 
teimportantedachentela é formada por profis- 
sioniais em início de carreira, para as quais as 
contas não fecham com um endereço própria. 
A Livance cobra um preço fixo, ao qual sem- 

pre é acrescida uma camada variável. À men- 

salidade de R$ 236 por mês dá direito aumah- 
aiha telefônica própria, um site personalizado, 
uma ferramenta de agendamento on-line e 
cartões de visita, Quando o paciente chega à 
unidade e o médico entra no consultório, co- 

bra-se R$ 1 por minuto de uso do 
espaço. Quando não está em aten- 
dimento, o profissional pode usar 
livremente um espaço de co- 
working disponivel nas unidades. 
—fvantagem para o pro fissio- 

nal é poder abrir agenda em 
qualquer dia e horário, mas só 
pagar quando tiver clientes. A 
gente transforma um custo fixo 
em variável, — explica um dos 
co-fundadores e CEO, Claudio 

Mifano. —Hoje só se falaem sus- 
tentabilidade, mas um consultó- 
rio que passa grande parte do dia 

vazio é um desperdício absurdo. 

As unidades do Rio ficarão na Barra da Ti- 
juca e em Botafogo, e são previstas para fe- 
vereiro e março, respectivamente. Ao todo, 
terão 45 consultórios, 

presentaria atualmente um 
preço 65% maior do que o de 
mercado, segundo o BTG Pac- 
tual. Acxceçãoque pode bene- 
ficiar a Marfrig é que a regra 
não se aplica a acionistas que 
superem essa fatia das ações 

dora ris perec pat representa 32,5% a mais do  almente, tem 33,2% do capital 
Pa a ma que o mimero atual. da BRF, deverá subscrever par- 

Emcomunicado, aempre- te relevante das novas ações 
Â gigante doramodeprotei. sa disse que planeja, coma para consolidar sua posição e, 

na animal BRF, dona das operação, reforçar aestru- eventualmente, controlar de 
marcas Sadia e Perdigão, tura de capital. A proposta vezaempresa As companhias 
anunciou que vai fazer umfol.  precisaser Sesi pelaas- não comentaram o assunto. 
low on (oferta secundária de 
ações ) que levantaria R$ 6,6 
bilhões de capital. O Conse- 
lhode Administração dacom- 

ihia aprovou aumento de 
325 milhões de ações, o que 
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sembleia geral de acionis- 
tas, que será em 17 de janei- 
ro de 2022. 
A avaliação dos analistas é 

que a rig. que este ano se 
tomouacionistada BRF e, atu- 

Ontem, as ações da BRF 
subiram 5,39%, a R$ 21,50, 
Os papéis da Marfrig subi- 
ram 3,71%, a R$ 23,78. 
Os analistas Duartee 

Henrique Brustolin, do banco 
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BTG Pactual, afirmaram em 

relatório que “o fata de que a 
Marírig seja um possível acio- 
nista de referência leva a crer 
que a empresa possa subscre- 
ver mais de 107 milhões de 
ações que teria direito de subs- 

crever” devido à proporciona- 
lidade de sua atual participa- 
ção na BRF. A empresa de 
Marcos Molina pode, contu- 

do, ir além. Se comprasse to- 
das as novas ações, chegaria a 

— 
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ter 52,5% da BRE. 
A Marfrig se beneficiaria de 

uma exceção a uma poison pill 
(pílula do veneno). cláusula 
do estatuto da BRF que estipu 
la que qualquer acionista que 
exceda a participação de 
33,3% de seu capital precisaria 
fazer uma oferta por toda a 
companhia com um prêmio 
sobre a maior cotação média 
dos papéis de 30 ou 120 dias 
anteriores. Esse montante re- 
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Ministério da Agricultura 
proíbe 24 marcas de azeite 
Testes constataram que produtos estavam impróprios para o consumo. 

Ão todo, mais de 151 mil garrafas devem ser retiradas dos supermercados 

MATÁLIA BÓROO 
natalia poiza na Es agia com Bs 
ER 

Ministério da Agricultura, Pe- 

cuária e Abastecimento (Ma- 
pa) fez uma operação de fiscaliza- 
ção para combater fraudes em 

azeites de oliva. Após a investiga- 

ção, o ministério retirou das gôn- 

dolas 24 marcas que comerciali- 
zamo produto. À proibição nos su- 

permercados se deu com base em 

supostas irregularidades cometi- 
das pelas empresas, 
O Ministério da Agricultura con- 

siderou que 151.449 garratas de 

azeite de oliva estavam impróprias 
ao consuma. Os produtos foram re- 

tirados de supermercados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, 

Paraná e Santa Catarina. Foram 
apontadas irregularidades como 

produtos sem registro, fraudados, 

clandestinos e contrabandeados, 
A operação também identificou 

três fábricas clandestinas que esta- 

vam envasando uma mistura de dle- 

os vepetais de procedência desco- 

nhecida e comercializando come 
azeite, Além disso, foi suspenso o 
registro de uma fábrica no interior 

de São Paulo, após a constatação de 

adulteração na fabricação de seus 
produtos durante o ano de 2021, Às 

marcas irregulares com venda proi- 

bidano mercado neste ano são as se- 

guintes: Alcazar, Alentejana, Anna, 
Barcelona, Barcelona Vitrais, Cas- 

telo dos Mouros, Coroa Real, Da 

Oliva, Del Toro, Do Chefe, Épico, 
Fazenda Herdade, Figueira do Foz, 

ha da Madeira, Monsanto, Monte 

Ruivo, Porto Galo, Porto Real, 

Quinta da Beira, Quinta da Regalei- 
ra, Torre Galiza, Tradição, Tradição 

Brasileira e Valle Vigio. 

— Os consumidores não devem 

comprar as azeites dessas marcas 

divulgadas pelo Mapa. Fica o alerta 

também para os supermercados, 

pois o local que estiver com um des- 
ses produtos expostos à venda se 

responsabilizará pela irregularida- 

de e responderá perante o ministé- 

Mulher relata que foi 'apalpada' 
no metaverso do Facebook 
Incidente ocorreu em praça virtual da rede, que tem ambientes 
públicos com avatares. Empresa reforçará botão de segurança 

REF ASEUÇÃO 

Interação. Exemplo de reunido no Horizon Words, a realidade vrtua: oferecida pelo Facebook 

À empresa Meta, novo name da 

companhia controladora de Fa- 

cebook, Instagram é WhatsApp, li- 
beroua plataforma de realidade vir- 
tual Horizon Worlds para testes nos 

Estados Unidos e Canadá. É parte 

do plano do CEO Mark Zuckerberg 
deexplorar as possibilidades do me- 

taverso, ambiente digital que mes- 

cla os mundos físico e virtual, onde 
E pes S0as interagem por meto de 

avatares. 

Milhares de voluntários podem 
visitar praças públicas virtuais no 
universo digitale participar de brin- 

cadeiras, conversas e eventos. Em 
uma dessas experiências, um fato 

foi tornado público ontem: uma 
mulher relatou que seu avatar virtu- 
al foi “apalpado” por um estranho. 

Nas últimas semanas, diferentes 
comportamentos abusivos foram 

denunciados. incluindo o que já é 
considerado o primeiro caso de as- 

sédio sexual registrado na história 
dessa plataforma, queéumambien- 
te do metavérso. 

O incidente ocorreu no Plaza. o 
principal ambiente público do Ho- 
rizon Worlds, no dia 26 de novem- 

No marketing da retrospectiva, 
apps" surfam em mídias gratuitas 
Coleta de dados em aplicativos como o Spotify anima usuários 
a compartilhar seus destaques do ano, divulgando plataformas 

LETRCIA CARDOSO 
tetyela cardosenirada! br 

S: alguém te perguntasse qual can- 
tor você mais ouviu ao longo de 

2021 ou por quantos munutos deixou 

rodar repetidamente a sua canção 
Favorita, você saberia responder? E se 
apergunta fosse sobre qualo tipo de 

comida mais pedido por você nos 

restaurantes? Ou ainda quais os luga- 
res você mais visitou este ano? Se as 

respostas não estiverem na ponta da 

lingua, não se preocupe: as aplicati- 
vos respondem por você. 

Nesta época do ano, cada vez mais 

apps apresentam uma retrospectiva 
individualizada —que nada mais é 

do que uma ação de marketing dis- 
farçada de conteúdo interativo. O 
conteúdo é baseado no monitora- 

mento diário que os seus algoritmos 

fazem da forma como você os usa. 
Lima das mais famosas retrospecti- 

vas éa do Spotify, divulgada desde 

2013 para todos os usuários cadastra- 

dos em mais de 104 paises. No Twitter, 
usuários de apps concomentes, como 

Apple Musice Deezer, cobraram ação 

semelhante. Além de mostrar quais 
foram os artistas, gêneros, músicas, 
podcasts mais ouvidos e quantos mi- 

rio com multas que podem chegar a 

R$ 532 mil — destacou o diretor do 

Departamento de Inspeção de Pro- 
dutos de Origem Vegetal, Glauco 

Bervoldo, em nota divulgada pelo 

ministério. 

IRREGULARIDADES MUNDO AFORA 

A operação contou com apoio da 
Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Vigilâncias Sanitárias es- 

taduais e municipais, Ministério 

Público e Polícia Civil, As fraudes 
dos produtos são confirmadas em 

laudos analíticos avaliados pela re- 

de oficial de Laboratórios Federais 

de Defesa Agropecuária (LFDA), 
segun do o ministério, o azeite é 

osegundo produto alimentar mais 

fraudado do mundo. Por isso, a 
ação do Mapa teve como objetivo 
inibir a venda dos produtos adulte- 

rados e evitar que o consumidor 

seja enganado. O aumento do con- 
sumo do item na época das festas 

de fim de ano também motivou a 

investigação. 

bro. Nadenúncia, a vitima escreveu 
que“assédio sexual não é brincadei- 

Ea mid in trrnet normal, mas estarem 

realidade virtual adiciona toda uma 
nova camada que faz o evento ficar 
ainda mais intenso”. 

Avoluntária, que não teve o nome 

divulgado, relatou que outras pes- 
s0as presentes no momento “apoia- 

Cátr d co mp rtamem to” en ão pres- 

taram ajuda, o que a deixou ainda 
mais desconfortável, 

ZONA SEGURA 

Ovice-presidente do projeto, Vivek 
Sharma, falou ao The Verge que o 
caso foi “absolutamente infeliz” e 

disse que a companhia já analisou o 
ocorrido, 
Contudo, Sharma afirmou que a 

própria vitima poderia ter usado 

mecanismos de segurança presen- 
tes no metaverso — a chamada Safe 
Zone ("Zona Segura”). 

— Esse é um bom feedback para 

nós, porque queremos tornar (o re- 
curso de bloqueio) mais fácil e loca- 

lizável — destacou. 

A Zona Segura, quando acionada, 
abre um menu especial e criauma 
“bolha” no avatar, permitindo que 

ele fique isolado. coloque pessoas 

ao seu redor no mudo ou em modo 

de bloqueio, além de permitir que 
denúncias sejam feitas. 

A Meta reconheceu que a notifica- 
ção foi importante, e podeutilizares- 
se tipo de caso para facilitar a abertu- 

ra do modo de segurança em versões 

futuras, tornando a ação mais intuiti- 
va. (Com agências internacionais ) 

putos o usuário passou escutando 

núsica, por exemplo, a Retrospectiva 

2021 do Spotify permitiu comparar à 
própria experiência com adeum ami 

goecriar uma playlist colaborativa 

com o gosto de ambos. 
O YouTube Music fez ação seme- 

lhante. Os usuários podem conferir 

us artistas, canções, vídeos e play- 

lists mais ouvidos no ano. 
Oespecialistaem branding Gali- 

leu Nogueira afirma que as retros- 

pectivas se transformam em mídias 

gratuitas, Ed] pas So CJLHE 5 empresas 

ganham espaço nas redes sem ter 
que pagar. Os próprios usuários se 

encarregam de fazer a publicidade: 
— A estratégia o tempo todo dá coll 

togctions (chamada para ação ), ao 
dizer “compartilhe com seus ami- 
gos , oque estimula avontade de 
publicar mesmo, 

Instagram e Facebook, da Meta, 

também embarcaram. Pela primeira 
vez, lançaram recursos para comparti- 
lhamento de destaques doano, 
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| Votê encontro essa olerto na página D4 nos Classificados de Veiculos. | 
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Mundo É 
ENTREVISTA 

Sergio Ramírez / Escritor 

Exilado, escritor nicaraguense foi escolhido personagem latino-americano do ano pelo Grupo 
de Diarios América pela defesa da liberdade de expressão e da democracia em seu país 

m um ano em que as democracias da região enfrenta- 
ramos embates da pandemia e suas restrições, questi- 
onamentos sobre as dificuldades econômicas e uma 
crescente desconfiança dos cidadãos nas instituições, 
a Nicarágua é um dos países que mais sofreram com a 

deriva autoritária. Opositores do regime de Daniel Ortega — 
reeleito em eleições fraudulentas —foram silenciados, presos ou 

acabaram no exílio, como o premiado escritor Sergio Ramirez, 

que o Grupo de Diarios América (GDA) escolheu como perso- 

nagem latino-americano por sua defesa ativa da liberdade de ex- 

“AMÉRICA LATINA 
SE ABRE PARA DOIS 
POLOS: TIRANIA 
E DEMOCRACIA 

REINO UNIDO 

es] 

Ho aaílio. Escritor é ex-mca-presidente da Nicarágua, Serplo Ramirez durante apresentação de seu livro Tongale e no sabia bal ar, em Guadalajara, Més co 

Q 
“O poder está sendo disputado por outros 
tipos de forças que têm uma nova cara. Isso 
determina a história latino-americana hoje” 

GASPAR RAMÍREZ 
O Alemence ENA? 

Lita dDO 

Em um ano de pandemia, crise 

migratória e os habituais 

problemas da América Latina, 

a Nicarágua foi a protagonista 

da reeleição de Ortega. Como 
o senhor analisa o impacto 

desse processo na região? 

O que um processo dessa 

natureza cria é uma polariza- 
cão maior nos países que es- 

tão em sistema democrático, 

por mais imperfeito que seja. 

Estamos entre os países que 
realizam processos eleitorais 

etém essa forma institucional 

de substituir governos ao tér- 
mino de seus mandatos, € 

aqueles outros governos em 

aii 

que, como o da Nicarágua, 

sua única vontade política é 

perna necer no poder para 

sempre, não importa quão he 

rozmente passe por cima das 

leis, da Constituição, com vio 
lação dos direitos humanos e 

repressão. Parece que o gran- 

de panorama da América La- 

tina, por mais nuances que te- 
nha, se abre para esses dois 

polos: democracia e tirania. 

Pode ser que alguém não 
goste do resultado das elei- 
ções de um determinado pa- 

is, mas no fim das contas es- 

sa é a vontade popular. Por 
mais quea opinião pública e 
o eleitorado estejam polari- 
zados, elege-se, determina- 
se quem segue em frente. 
Existem mecanismos que às 

vezes podem parecer espú- 
rios de substituição de go- 
vernos, como no Peru: pou- 
cos meses depois, o presi- 
dente [Pedro] Castillo estã 
sendo submetida a uma 
prova, Ou agora no México, 

onde o instituto eleitoral 

pede a ratificação do gover- 

no de [Andrés Manuel] Lá- 
pez Obrador em meados do 

mandato. E embora sejam 
mecanismos que podem 
funcionar mal ou hem, são 

democráticos. Na Nicará- 

gua, estou talando de fecha- 

mento total de oportunida- 
des, do fato de o eleitorado 

estar preso dentro do pró- 
prio pais, exilado ou encar- 

cerado, e de não poder se ex- 
pressar de forma alguma. 

O senhor é um desses 

milhares de nicaraguenses 
que deixaram o país por 
motivos diversos. À 

Venezuela, também 

governada por um regime 

autoritário, vive um êxodo de 

mais de 5 milhões de pessoas. 

Que semelhanças e 
diferenças o senhor vê 

entre os dois processos? 

Existem muitas conexões 

e muitas diferenças. A pri- 
meira diferença é que a Ve- 
nezuela é um país muito ri- 

co, dono de materiais estra- 

tégicos, coma ouro, lítio, e 
tem as maiores Teservas de 

petróleo pesado do mundo. 

E tudo isso resultou em um 

desperdício incrível em 
mais de 20 anos. 

Boris sofre grande derrota eleitoral 
Pertade redubo conservador revela fragilidade de premier após sériede escândalos 

Pri 
OQREDEL 

pressão e da democracia em seu país, O escritor nicaraguense 
afirma que a crise em seu pais pode ter consequências regionais, 
destacando a polarização no Chile, que será resolvida nas urnas 

amanhã, e alerta que os mecanismos institucionais devem ser 
seguidos, embora alguns possam não gostar dos resultados. 

Uma das sortes de Ortega 

toi que, quando assumiu a 

presidência em 2006, Hugo 
Chávez estava no poder e 

lhe dava US$ 1,5 bilhão, 

US$ 2 bilhões em con 

cessões de petróleo por ano. 
Mas a Nicarágua ainda é 

uma economia agricola do 

século XIX. Está entre as 
mais pobres da América La- 
tina. Assim, Ortega pode se 

sustentar estendendo a 

mão. Há também a dualida- 

de das sanções internacio- 

nais, que os punem politica- 

mente, mas mantém em 

aberto a chave do financia- 
mento internacional. Por- 

tanto, é uma vida econômi- 
ca artificial que se vive na 
Nicarágua. Essa me parece 

ser uma diferença muito 

importante. 

Ena questão política? 
Me parece que às estratépgi- 

as de [Nicolás | Maduro e Or- 
tega são muito semelhan TES, 

ue é ganhar tempo: apelar ao 

logo. bajular aoposição, di- 

vidila, fazer eleições falsas. 
Com a diferença que, graças a 

algum apoio da comunidade 

internacional, as eleições de 
Maduro têm um pouco mais 

de credibilidade e contam 

com a participação de parte 
da oposição legitima. Na Ni- 
carágua, aseleiçõesde Ortega 

não tém nenhum crédito, 

porque com a oposição e os 
candidatos presos, sem obser- 

vação internacional e contan- 

do seus votos da forma que 

querem, a diferença de credi- 
bilidade é muito grande. 

Em uma viagem pela Europa, o 
ex-presidente Lula causou 
polêmica devido a 
declarações em que 

comparava Ortega coma 
então chanceler alemã, 

Angela Merkel, que estava em 
vias de deixar o poder. O que o 
senhoracha desse 
posicionamento de Lula? 

Talvez o presidente Lula 

deva ser ouvido quando falae 
nocontexto em que fala. Não 

deveriaser assim, maséama- 

neira que eu tenho que escu- 
tálo. Vou retroceder um 
pouco, quando em 1995 Or- 

tega convocou um congresso 

extraordinário da Frente 
Sandinista para se consolida: 
como o lider máximo, o que 

até então não tinha sido. Lula 
veio falar na inauguração 
desse congresso e a primeira 
coisa que disse foi que um er- 

ro da esquerda toi fazer essa 

distinção fatal entre demo- 

cracia proletária e democra- 

cia burguesa, porque sóhavia 

uma democracia. 

Ele disse recentemente 
que à grande desgraça de 

um lider de esquerda era 

querer ficar para sempre no 

poder e não saber que seu 
mandato havia terminado, e 

aqui se referia explicita- 

mente a Urtega. 

Agora, cundo ouvi essa úl- 
tima declaração, mas com 

certeza ele tem que estar fa- 

lando em outro contexto, é 
esse contexto permanece o 
mesmo. Emoutras palavras, 

você pode permanecer no 
poder por l6 anos na Alema- 
nha porque é uma democra- 

cia parlamentar, com freios 

e contrapesos, 0 Parlamen- 
to tem o direito de destitul- 

lo. Na Alemanha, Merkel] 

não tem influência nas de- 

cisões dos juizes superiores, 
intermediários ou inferio- 

res. Ortega vive cercado por 
policiais e soldados em um 
bairro queocupou, e Merkel 

morava em sua casa de clas- 

se média. Parece-me que 

para um político tão inteli- 
gente cobviamenteo Lula é 

Lim político experiente, ex- 

pressar esse tipo de opinião 
é muito ingênuo. 

Este ano Pedro Castillo 
assumiuo poder no Peru, 

Ortega na Nicarágua, Maduro 
ganhou as eleições regionais, 

Luis Arce está há um ano no 
poderna Bolívia, López 
Obrador chegou ao meio de 

seu mandato. Como o senhor 
analisa os movimentos 

políticos na região? 
O sistema político tradicio- 

nal foi baseado mais ou me- 

nos nos partidos tradicionais, 
durante séculos, e agora eles 
são marginais. Na Colômbia, 

por exemplo, o Partido Libe- 
ral eo Partido Conservador, 

nas atuais eleiçõe 5, não têm 

absolutamente nenhum pe- 

so, O poder está sendo dispu- 
tado por outros tipos de for- 

ças que têm uma nova cara. 

São novas expressões politi- 
cas diante de uma crise de 

credibilidade do sistema po- 

lítico anterior. É isso que está 

determinando a história da 
América Latina hoje. 

*O Grupo de Diarios 

América (GDA), do qual O 
GLOBO foz porte, é uma rede 

de veiculos que promove os 
valores democráticos, q 

imprensa independente e q 
liberdade de expressão na 

América Latina através 
do jornalismo de qualidade 
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Regime militarizado. Lider norte-coreano sorri com soldadas enquanto 

rspeciona área de ançamento de foguetes de unidade femnina do Exército 

Kim Jong-un 
completa 10 
anos à frente da 
Coreia do Norte 
No início, analistas disseram que inexperiência 

poderia levar ao colapso do isolado regime, mas 

ditador manteve controle com mãos de ferro 

ANA ROSA ALVES 
an copabdiioghaio com 

â dez anos, Kim Jong-un 

berdava o comando da 

Coreiado Norteapósa morte 

súbita de seu pai, Kim Jong-il 
(1994-2011), tornando-se o 
terceiro membro da dinastia 

Kim a governar o isolado pa- 
is, cujo fundador foi Kim TI 

sung (1948-1994). Após a 

morte do pai, passaram-se 15 
dias até que o jovem Kim, en- 
tão com 26anos, fosse declara- 

do comandante supremo. 

Alguns observadores previ- 
am que ele, ainda sem influên- 

cia na cúpula de Pyongyang, 

não fosse ter muito sucesso. 

Outros apontavam que o regi- 
me desmoronaria devido à sua 

inexperiência ou | o jovem 

educado na Suiça fosse abrir o 
pais ao rmundo. Mas, dez anos 

depois, ele comanda com pul- 

so firme um regime com ar- 

mas nucleares, apesar da pres- 
são de sanções internacionais. 

Relembre dez fatos marcan- 

tes dessa primeira década. 

1- Expurgos cexecuções 

Em 2016, um centro de esto- 

dos da agência de espionagem 

sul-coreana disse que, por or- 
dem do ditador, cerca de 340 
pessoas foram expurgadas ou 

executadas em seus cinco pri- 
meiros anos no poder, Entre as 
vitimas estão o ex-chefe mili- 
tar Ri Yong-ho e o próprio tio 
do lider norte-coreano, Jang 

Song-thaek, duas figuras-cha- 
VE para Gti ASCENSÃO 40 poder 

-'Homenzinho do 
foguete contra 'caduco' 

Noinicio do mandato, o então 

presidente Donald Trump 

(2017-2021) trocou farpas 
com Kim, à quem chamou de 
“homenzinho do foguete”, pa- 

ra ser chamado de volta de“ca 

duco. Apesar dos insultos, 
eles se reuniram em duas cú- 
pulas inéditas: em junho de 

2018 e tevereiro de 2019. A 
primeira + Em Cingapura, Ler- 

minou com vagas promessas 
para um acordo sobre a pro- 

grama nuclear norte-coreano. 
A segunda, em Hanói, acabou 
antesdo previsto esem avanço 

das negociações. Em junho de 
2049, Tramp tornou-se o pri- 
meiro bicker dos EUA a pisar na 
Zona Desmilitarizada (DMZ), 
que divide a Península Corca- 

na —uma boa oportunidade 
fotográfica mais do que um 

avanço diplomático. 

3- Irmão envenenado 

etrmá braço direito 

O primogênito de Kim Jong-il, 

Kim Jonpg-nam, morreu em io. 

vereiro de 2017 após um ata- 
que como agente nervoso VA, 

um dos mais letais do mundo, 

no aeroporto de Kuala Lum- 

pur, O meio-irmão de Kim 
Jong-un era cotado para ser o 
herdeiro da dinastia norte-co- 

reana até se desentender com 
a familia, supostamente após 
tentar ir à Disneylândia de Tó- 

quio com um passaporte falso. 

já a caçula Kim Yo-jonp se 
torna uma das faces mais co- 

nhecidas do regime. Vice-di- 

retora do Departamento de 

Informaçãoe Propaganda, ela 
é vista como uma das princi- 

pais conselheiras do irmão e 

chegou aser apontada como a 
segunda na linha de coman- 

do. Em setembro, passou a in- 

tegrar o principal órgão de to- 
mada de decisões do pais, a 

Aventureiro. Rom Jortg-un cavalga no Monte Paekto, ar espiritual do povo 

das Corexas: mageéns fazem parte de estratégia de propaganda do regime 

FEL er A mai, nar 

Amizade. Kim e a idolo da NBA Denn's Rodman durante jogo em Pyongyang: 

atleta fo: elo entre norte-coreano e Trump na “diplomacia do basquete” 

Culto à imagem. Norte-coreanos se curvam perante mosa:co com a imagem de Kim ll-sung (ce terno) e Kim Jong). pardo lider atua” e morto há dez anos 

Comissão de Assuntos de Es- 
tado, presidida por Kim. 

4-O sósia do ditador 

A aparência peculiar do líder 

norte-coreano lhe rendeu vá- 

rios sásias. Um dos mais fa- 
mosos é Howard X, de Hong 

Kong. que foi interrogado ao 
chegar em Cingapura para a 
primeira cúpula entre EUA e 

Pyongyang. Ele disse que foi 
interrogado, teve a bagagem 
revistada e foi alertado para fi- 

car longe do local da reunião. 

O Vietnã foi mais duro, depor- 

tando-o antes do desembar- 
que das duas comitivas. 

5 - Testes nuclegres 

Apesar das sanções internaci- 

omais, aCoreiado Norte não si- 

naliza que pretende abando- 
nar seu programa nuclear. Pa- 
ra Pyongyang, além de autode- 

tesa, OS armamentos são ins- 

trumento de barganha, Só 

neste ano, o regime testou ao 
menos oito misseis. () pais 

também já fez seis testes nu- 
cleares: doisnoregimedopaie 

quatro na última década. Dois 

deles foram em 2016, durante 
a corrida eleitoral amencana. 
Jão mais recente foi em 2017, 

quando houve uma escalada 

retórica entre os dois paises. 

6 - Cúpulas com Seul 

Em 2018, Kim faio primeiro 

lider norte-coreano a pisar na 

Coreia do Sul. Ele se encon- 
trou com o presidente sul-co- 

reana, Moon Jae-in, na DMA, 

e ambos andaram no lado ri- 

val. O encontro terminou com 

SEI LOLE MAP 62d 
Oportunidades 

fotográficas. 

Kim posa com 

presidamie 

Trump durante 

cúpula em 

Singapura: 

apesar do 

ineditismo, 

sam avanço real 

promessas de reconciliação e 
da assinatura de um acordo de 

paz. Após o cessar-iogo equi dra- 

terrompeua Guerra da Coreia, 
em 1953, não houve um pacto 
formal para pôr fim ao confli- 

to, que opós os comunistas do 

Norte apoiados pela China ao 
governo de Seul, pró-Ociden- 
te. No mesmo ano, houve cu- 

tras duas cúpulas, mas a rela- 
ção se deteriorou desde então. 

7 - Diplomacia 
do basquete 

Kimélá de basquete e, em par- 

ticular, da NBA. Ele é amigo da 
idolo Dennis Rodar, que de- 

sembarcou em Pyongyang pe- 
la primeira vez em 2013 com 
os Harlem Globetrotters para 
jogar uma partida contra a se 
leção norte-coreana. Desde 
então, já viajou ao pais várias 

vezes. O atleta foi também um 

elo entre Trumpe Kim, noque 
Fai batizado informalmentede 

“diplomacia do basquete”. 

8 - Heróino cavalo branco 

A propaganda é crucial no re- 
gime e, em 2019, Kim fez uma 

sessão de fotos sobre um cava- 
lobranco que viralizaram. O li- 

der foi fotografado cavalgando 
no Monte Paektu, lar espiritu- 

al do povo das Coreias. Em ou- 
tras aparições, já foi fotografa- 
do numa montanha- MISSA, 

operando um tanque e vistori- 
ando lançamento de misseis. 

9- Perda de peso 

A obesidade de Kim sempre 
foi um fator destacado pela mí- 

dia, reforçando boatos nunca 
comprovados sobre proble- 
mas de saúde. Mas neste ano 

ele perdeu cerca de 20 kg 

— provável resultado, dizem 

analistas, de dieta ou exercici- 
os. Sabe-se também que ele é 

tumante, talqual o paie o avô. 

10-00 harém de Kim 

Em 2015, a imprensa sul-core- 
ana noticiou que Kim teria or- 

denado a criação de um ha- 
rém, como o avó. Funcionáni- 
os do regime teriam percorri- 

do o país em busca de mulhe- 

tes para o ditador, que é casado 

etemao menos três filhos. 

Rússia lista exigências para reduzir tensão sobre Ucrânia 
Moscou quer que Otan rejeite entrada de Kiev e retire insta ações de áreas da Europa; para EUA, proposta tem “coisas inaceitáveis" 

ais 

À Rússia apresentou ontem 

duas propostas de tratado 
para limitar drasticamente a 

presença militar ocidental 

perto de suas fronteiras e pro- 
pósnegociá-las a partir de hoje 
com os EUA para evitar au 

mento das tensões. Os textos 
— chamados “Tratado entre os 

EUA ea Federação da Rússia 

sobre as garantias de seguran- 
ça" e“Acordo sobre as medidas 

para parati tir | SERIA da 

Federação da Rússia e dos Es- 
tados-membros” da Otan — 
provocam quo R aliança transa 

tlântica rejeite a entrada da 
Ucrânia e de outros países da 

ex-URSS e retire as instalações 

militares dos países do Leste e 
Centro da Eu ropa, entre ou- 

tras medidas. 

— E essencial colocar no pa- 

pel as garantias de segurança 
da Rússia, e que tenham valor 

de direito — declarou Sergei 
Ryabkov, vice-ministro russo 

de Relações Exteriores, duran- 
te a apresentação dos textos. 
A divulgação dos documen- 

tos Ocorre em meio às tensões 

entre Rússia e Ocidente pela 

fronteira com a Ucrânia, que, 
segundo americanos e euro- 

peus, estaria próximadeser in- 
vadida por Moscou. À porta: 

voz da Casa Branca, Jon Psala, 

reagiu alertando que “não ha- 
verá negociações sobre segu- 

rança europeia sem nossos ali- 

ados e parceiros europeus. 
Sob condição de anoni- 

mato, um alto funcionário 

de Washington disse que os 

EUA esperam responder s0- 

bre o formato das negocia- 

ções “na próxima semana”. 
— Estamos prontos para 

conversar sobre isso. Dito isso, 

há coisas no documento russo 
que são inaceitáveis — disse. 
Na terça, o presidente russo, 

Vladimir Putin, já havia pedi- 
do negociações “imediatas” 
sobre garantias de segurança, 

E fez exigências jurídicas ao 
presidente americano, Joe Bi- 
den, durante uma videoconte- 
rência no início de dezembro, 
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Velhice" fica fora de lista de doenças 
Pressionada, OMS retra cód po dal lassificação Internacionalde problemas de saúde 

VACINA DA DISCORDIA 
Aprovação da imunização de crianças 
expõe tensão entre Bolsonaro e Anvisa 
DIMITRILS DANTAS, PAULA 

FERRÉINA MATÁLIA BOSCO E 

ANDRÉ DE SOLIZA 

asiheDeaginho bóre Es 
DEAgLIA 

À aprovação da vacinação 

de Covid-19em crianças 

entre 5 e 11 anos na quinta- 

teira acirrou as tensões en- 

tre o presidente Jair Bolso- 
naro ea Agência Nacional 

de Vigilância (Anvisa), res- 
ponsável pela inclusão da 
faixa pediátrica na bula do 

imunizante da Phizer. 

Untem, a agência reagiu 

aos comentários de Baolsona- 
ro na sua live de quinta-feira 

transmitida nas redes soci- 

ais, na qual o presidente atir- 
mou quesolicitaria os nomes 

das técnicos que aprovaram 
a vacinação de crianças no 

Brasil para que “todos to- 
mem conhecimento”, 

— Não sei se são os direto- 

rese o presidente que chega- 
ram a essa conclusão ou é O 

O ministro Ricardo 

Lewandowski, do Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF), deu 48 horas para 

queogovermo tederal se ma- 
nifeste a respeito da inclu- 

são de crianças entre 5 e ll 

anos no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vaci- 
nação contra a Cor id-19. 

A Agência Nacional de Vi- 

pilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou na quinta-feira a 
aplicação da vacina da Pfi- 

Lewan dow 

tal do corpo técnico. mas. se- 
ja qual for, você tem o direito 
de saber o nome das pessoas 
que aprovaram aqui a vacina 
a partir dos 5 anos para O seu 
lt jo — disse Bolsonaro. 

CUNHO FASCISTA 

Aresposta mais forteveio da 

associação de servidores da 
Anvisa (Univisa), que divul- 
gou uma nota em que a ati- 
tude do presidente é classi- 
ficada como “ameaça de re- 

taliação”, de cunho “aberta- 

mente fascista e cujos resul- 
tados podem ser trágicos e 
violentos”. O texto também 
chama a exposição dos no- 

mes de técnicos “incompa- 
tível com o regime demo- 

crático e que deveria inspi- 

rar a máxima atenção das 

autoridades competentes”. 
Em discurso durante reu- 

niãoda diretoria colegiada da 

Anvisa, o presidente da agén- 

Y 

cia, Antonio Barra Torres, 

detendeu às vacinas como 

principal solução para a pan- 
demia e disse não ser aceitá- 

vel que funcionários da agên- 

ciasejam alvo de violência. 

— Na decisão que foi torna- 

da pública no dia de ontem 

(quinta), se formos consul- 

tar todas as pessoas que ali 
contribuiram direta ou indi- 

retamente para que aquele 
posicionamento fosse esta- 
belecido, essa lista por certo 

contaria com mais de 1,600 

nomes, porque todas nossas 

atividades estão entrelaça- 
das — afirmou Barra Torres 

— Desses, até por questão de 

ordem allabética e não im- 
portância, porque todos são 

essenciais, seguramente na 
letra À O meu nome val estar 

lá como um dos primeiros, 
pela minha inicial. E tam- 

bém lá estarão os nomes de 

toda a diretoria da Anvisa. 

O presidente da Anvisa 
destacou que quem decide 

Q 

quanto à aplicação de vaci- 

nas é o Ministério da Saúde e 
que cabe aos pais e responsá- 
veis a vacinação dos filhos. 

— À nossa agência não va- 

cina ninguém, não injeta no 

braço de ninguém a vacina. 

O pestor do sistema nacio- 
nal de imunizações respon- 

sável por um dos maiores 
programas de imunizações 

do mundo é o Ministério da 
Saúde e, portanto, o gover- 
no federal —disse. 

CRITÉRIOS TÉCNICOS 
À agência também divulgou 
uma nota oficial, assinada 

por seus cinco diretores, em 

que lembra as ameaças de 
morte sofridas por servido- 

res em outubro, quando re- 

cebeu o pedido de análise da 

vacina. No texto, a insittui- 

ção diz ser alvo de “ativismo 

político violento” e que sua 

atuação é pautada na ciência. 
"A Anvisa estã sempre 

pronta a atender demandas 

“Não sei se foram os diretores 
eo presidente ou o tal do 

corpo técnico, mas você tem 
o direito de saber o nome das 

pessoas que aprovaram a 
vacina a para o seu filho” 

Jair Bolsonaro, presidente 

da República 

“Até por questão de ordem 
alfabética e não importância, 
porque todos são essenciais, 

seguramente na letra A o 
meu nome vai estar lá como 
um dos primeiros” 

Antonio Barra Torres, presidente 

da Anvisa 

por informações, mas repu- 

dia e repele com veemência 

qualquer ameaça, explicita 
ou velada que venha cons- 

tranger, intimidar ou com- 
prometer o livre exercício 
das atividades regulatórias e 

o sustento de nossas vidas e 

Lamilias: o nosso trabalho, 

que é proteger a saúde do ci- 
dadão”, diz anota, 

Outra reação velo do o 
médico sanitarista Gonzalo 
Vecina, ex-diretor da Anvi- 

sa. Em vídeo publicado nas 

redes sociais, ele elogiou o 
trabalho da agência: 
— E inacreditável que 

uma autoridade pública es- 

teja direcionando a vontade 
da população contra servi- 

dores que estão cumprindo 

seu papel de maneira irre- 

preensível —afirmou. 
Ontem, o senador Randaol- 

te Rodrigues (Rede-AP) pe- 

divao ministro Alexandre de 

ski dá 48 horas para Brasília se manifestar 
São Paulo tenta comprar doses pediátricas direto com farmacêutica, mas Pfizer diz que já negocia com governo federal 

zer nessa faixa etária, que 

toi incluída na bula do imu- 
nizante. À resolução, que já 

está em vipor, é assinada pe- 

lo gerente-geral de Medica- 
mentos e Produtos Biológi- 
cos (CGGMED) da Anvisa, 
Gustavo Mendes. 
O parecer do órgão apontou 

eficácia superior a 90% do 
imunizante para o segmento 
infantil, e indicou aplicação 
de duas doses com intervalo 
de 21 dias. O Ministério da 

Saúde, no entanto, ainda não 

encomendou as doses especi- 
ficas para essa faixa etária. 

Até o momento, essa é a 

únicavacinaaprovada para 
o pú blico infantil Logo, 

não deve haver intercam- 

bialidade de vacinas, isto é, 

mistura dedoses. 
O despacho do ministro 

Lewandowski foi dado ontem 

em resposta a um pedido 

apresentado pelo PT para que 

o governo federal seja obriga 

do a apresentar um plano de 

vacinação especifico para cri- 
anças nesta faixa etária. 

NEGOCIAÇÃO 
Após a aprovação da Anvisa, 

o governo de São Paulo 

anunciou ter entrado em 
contato com a farmacêutica 

para comprar à imunizante. 
A Secretaria Estadual de 

Saúde enviou ofício à Pfizer 

manifestando interesse em 

adquirir a vacina, que é dife- 

rente daquela usada para a 
imunização dos adultos e 
dos adolescentes. 

Em resposta, porém, a far- 

macéutica enviou notaa in- 
prensa em que diz que já ne- 
gocia o fornecimento do 
imunizantecom Brasília. "A 

companhia comntiniiara as 

tratativas com o governo fe- 
deral para definir as próxi- 

mas etapas do fornecimen- 

to do contrato 2022, intor- 
ma o comunicado. 

Moraes, do Supremo Tribu- 

nal Federal (STE), que seja 

abertauma investigação para 
apurar a fala do presidente 

dirigida aos servidores. Tam- 
bém solicitou que Bolsonaro 

e seus ministros e familiares 

sejam proibidos de “intimi- 
dar, expor ou divulgar o no- 
mede técnicos e servidores”, 
sob pena de multa de R$ 500 

mil por descumprimento. 

Para Randolfe, a intenção 
foi “de constrangimento dos 

servidores e a de construção 

de um cenário de demeérito à 

decisão da agência” 
“Oqueo presidenteque Fr, 

na verdade, é promover 

uma onda de desinforma- 
ção, com a propagação de 

notícias falsas que visem 

desestimular os pais a vaci- 

narem seus filhos contra a 
Covid-19”, escreveu Ran- 

dolfe. Durante à live de 

quinta, Bolsonaro voltou a 
afi rimar que avacina da Pfi- 

zer é “experimental”. 

TERas E PALO LAÓIA 

De acordo com a compa- 

nhia, um acordo assinado 

em 29 de novembro prevê a 

entrega de 100 milhões de 

doses de vacina para o ca- 
lendário de 2022. Esse 

contrato, acrescenta a no- 
ta, “já engloba o forneci- 

mento de novas versões da 
vacina, inclusive para dife 

rentes faixas etárias”. 

Em uma transmissão ao 
vivo na noite de quinta- fei- 

ra, o presidente Jair Bolso 

paro fez uma ameaça à Anvi- 
sa. Ele afirmou que quer di- 
vulgar os nomes dos inte- 

prantes da agência que 

aprovaram a utilização da 
vacina para crianças. (Cola- 
borou Mariana Muniz) 
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Um guia de sobrevivência para 2022 
Os cenários para a pandemia do coronavírus no ano que vem coma Ômicroneo que é preciso saber e fazer 
para evitar que o Sars-CoV-2 continue a seguir sua trajetória de infecções, hospitalizações e mortes 

AMA LUCIA AZEVEDO 

ala tbegiaa com Br 

E fim de ano será deci- 

sivo para saber o tama- 

nho do estrago que a Omi- 
cron causará, Mas é fato 

que 2022 começará como 

2021: à espera de vacinas. 

Desta vez, do reforço delas, 
como defesa contra a nova 

variante do coronávirus. 
Quem não tem ainda as du- 

as doses deve correr para 

tomar. Quem já tomou, co- 

mo pouco mais de 65% dos 

brasileiros, precisa ficar 
atentoparaadatadatercei- 

ra. Também é consenso 

que grandes eventos Com 

aglomerações, como rê- 

veillon e carnaval, serão 

lesta para o vírus e podem 

acentuar é prolongar d 

pandemia, Devem ser evi- 

tados, recomendam os es- 

pecialistas. Máscara, dis- 
tanciamento social e higie- 

pe continuam aliados vali- 

osos para se manter longe 

da Covid-19 e, agora, tam- 
bémdagripe. 

VELOCIDADE ASSOMBROSA 

É uma certeza que a Ômi- 
cron se espalha de forma es- 

pantosamente rápida. Ela já 
está em 77 paises e deve se 

tomar dúminante na Dina- 
marca em dias. Na No rucga, 

com apenas 5,3 milhões de 
habitantes, são projetados 
100 mil casos/diaatéo fimde 

janeiro, se medidas de dis- 
tanciamento social não to- 
rem tomadas. O número de 

casos em território dinamiar- 

quês dobrou em uma sema- 

na. “Oque vemos é extraordi- 
nário , escreveu na ácienco 

Troels Lillebak, da Universi- 

dade de Copenhague. 
Jorge Kalil, diretor do La- 

baratório de Imunologia do 

Instituto do Coração, ligado 

à Universidade de São Paulo 
(USP), sintetizou o que se 

sabe até o momento. Em pa- 

lestra no evento “Estratépi- 
as para cenfrentamento das 
variantes do Sars-CoV-2”, 

promovido pela Academia 

Nacional de Medicina, a 
Academia Brasileira de Ci- 

ências e a Rede Virus do 

MCTI, Kalil ressaltou que a 
cepa Omicron escapa ao 
menos parcialmente do sis- 

tema im unológico, provoca 

reinfecção e reduz a potén- 
ciadas vacinas atuais, 
Porém, completou ele no 

evento, doses de reforço 
das vacinas CONSeguem au- 

mentar o número de anti 

corpos neutralizantesesão 
importantissimas. Apa- 
rentemente, a Umicron 

causa doença mais mode- 

rada na maioria das pesso- 

as, mas isso não é desculpa 
paraa complacência. 

MUTANTE ASSASSINA 

Avirologista Marta Giova 
netti, pesquisadora da Fio- 

cruz e integrante da equipe 
quedescob riuatúmicronna 
Africa do Sul, afirma que, 

muito provavelmente, essa 

variante vai substituir a Del- 
ta no Brasil, sem aumentar, 
necessariamente, Os casos 

de Covid-19 grave e morte. 

Mas, de acordo com Giova- 
netti, ela fará estragos caso a 

população pare de tomar as 

devidas precauções. 

A Ômicron se mostra tão 

transmissível quanto suge- 

rem suas 50 mutações, 32 
delas na mais importante 
proteina para o controle do 

virus, alvo da matoriadas va- 

cinas. A alta transmissibili- 
dade significa que o número 

potencial de casos é colos- 

sal, o que eleva o risco de 
que o virus encontre vulne- 

ráveise os mate. 

MUITO ALÉM DA ÔMICRON 
Hã outro bom mativo para 

não baixar a guarda contra o 

coronavirus. É certo que no- 
Vas CODAS APparecerao, 

Segundo Flavio Guima- 

rães da Fonseca, presiden- 

te da Sociedade Brasileira 
de Virologia e pesquisador 

da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), 
enquanto houver popula- 
ções não vac inadas, coma 

ados paises africanos, ha- 

verá risco de surgirem va- 
riantes mais agressivas. 
— A Ômicron é um aler- 

ta. O Sars-CoV-2 não val 

sumir, mas deverá, com o 
tempo, se tornar sazonal — 
destaca Fonseca. 

Em entrevista à revista 
britânica New Scientist, a 
epidemiologista americana 

Maria Van Kerkhove, clen- 

tista-chefe da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
para a Covid-19, deixou evi- 

dente que o caminho contra 

a pandemia é longo e logo 
estará escrito nas estrelas. 

Como o coronavirus mu- 
taem ritmo maior do que o 
alfabeto grego escolhido 

para batizar suas varian- 
tes, a OMS já olha literal- 
mente paraocéuem busca 
de inspiração para batizar 

ascepas que provavelmen- 

te emerpgirão em 2022 e 
nos anos seguintes. 

Van Kerkhove revela que 

a OMS considera dar no- 

mes de constelações, a lite- 
rais anos-luz de distância 

de problemas com gover- 

nos terrenos. Há 88 delas 
registradas pela União As- 
tronômica Internacional. 

E, sea ideiafor adiante, vão 

escolher as constelações 
menos conhecidas, para 

“evitar o estigma da pande- 

mia nas lindas estrelas que 
nós vemos no céu”, 

SEM DESESPERO 

O histórico da vacinação no 

Brasil mostra que o pais tem 

condições de combater a 

pandemia. Mesmo com um 

presidente da República ne- 
gacionista, a população bra- 

sileira buscou os postos de 

ELITE nrÔ EE ROLA fit in» 

Sem munuca. Proparal:vos Para 0 camava para especlalstas, pan dim amo dou o os resultados das aglomerações 

imunização para Se prote- 

ger quando as doses final- 
mente foram compradas 

pelo governo federal. 

—Comavacinação, os nú- 
meros de casos graves e 
mortes baixaram no Brasil 

— salienta Ricardo Gazai- 
nelh, pesquisador da Fun- 
dação Oswaldo Cruz (Fio- 
cruz), professor titular da 

UFMG e coordenador co 

Instituto Nacional de Ciên- 

ciae Tecnologia de Vacinas. 

A cepa Gama foi a que 

mais matou no Brasil por- 
que era altamente transmis- 

Não há consenso 
sobre a frequência das 
doses de iu mas 
elas serão necessárias 

sivele atingiuo país quando 

havia pouca gente vacinada. 

Quando a Delta aportou por 

aqui, embora seja muito 
mais transmissível, onúme- 

ro de óbitos foi menor. 

— As vacinas salvaram 

muita gente. A Delta che- 
gou num momento em que 
muitos tinham proteção po- 
tente da segunda dose, mas 
como passar do tempo, essa 
proteção se enfraqueceu — 

trisa Marta Giovanetti. 

FUTURO DEVACINAS 

Os especialistas têm dúvi- 

das sobre qual será a fre- 
quência com que serão ne- 

cessárias as doses de refor- 

co. Seis meses? Umano* Por 
Ora, naun gare mm sabe muito 

bem ainda quanto tempo 

dura a imunidade contra o 

coronavirus. Mas uma coisa 

é certa. Às doses de reforço 

das vacinas devem nos 

acompanhar por um bom 
tempo, especialmente no 

caso dos grupos mais vulne 

ráveis da população. 

Orlando Ferreira, coorde- 
nador do Laboratório de Vi- 

rologia Molecular da Uni- 

versidade Federal do Ria de 
Janeiro (UFR]), explica que, 
com as doses de reforço, ga- 

thamos do virus na força, 
Mas são vitórias que duram 

apenas um certo tempo. 
— Para que tenhamos 

uma situação mais dura- 
doura será preciso aperfei- 
çoaras vacinas e fazer com 

que atuem sobre regiões do 

virus que sofram menos 
mutações. O virus estã 

sempre mudando, para se 

adaptar e sobreviver. Te- 

mos do nos antecipar E | ele 

— pnfatiza Ferreira 

Ele alerta que, enquanto 

não diminuir a circulação 
do virus, haverá risco de 

emergência de novas vari- 

antes. E o Sars-CoV-2 aln- 

da circula bastante no Bra- 
sil, estudos em assintomaã- 

ticos atestam isso. E hã 

muitos casos de positivida- 
de pós-vacina, alerta Gio- 
vanetti. Essas pessoas não 

adoecem, porém podem 

transmitiro coronaviros. 

— CY ideal é que chegue- 
mos à uma situação de sur- 

tos localizados, que podem 
sercontidos comeficiência. 
Mas isso, infelizmente, estã 

longe. Para isso, será preciso 
ter pelo menos 80% da po- 
pulação com duas doses e 

um significativo púmero 

com dose de reforço. Tam- 

bém será necessário que a 
pandemia arrefeça em ou- 

tros países. Caso contrário, 

Novas Variantes SUPelrão — 

acrescenta Ferreira. 

SEM EXTRAVAGÂNCIAS 
Unica cientista de centros 
de pesquisa brasileiros a 
integrar à Comitê Clentifi- 

co sobre Evolução do Sars- 
CoV-2 da OMS, que classi- 

fica e orienta medidas con- 

tra as novas variantes do 

coronavirus, Marilda Si- 

queira não gosta de traçar 

cenários. O coronavirus é 

imprevisível, afirma. 
— Mas o cenário que deve- 

mos almejar é o de equidade 

na vacinação, com todosos po- 

vos vacinados. Hoje há muita 
desigualdade, situações hete- 

rogêncas entre os países, mas 
nenhuma nação está sozinha. 

Proteger os paises africanos é 
proteger a mundo. 

Como os demais especia- 
listas, Siqueira acha que 
não é hora de se aglomerar 

no réveillon ou de pular 

carnaval. Às extravagânci- 
as de 2020e 2021 deixaram 
um rastro negativo. 
— Temos que evitar sur- 

presas desagradáveis — afir- 
ma Siqueira, chefe do Laho- 

ratório de Virus Respirató- 

rios e do Sarampo do Insti- 

tuto Oswaldo Cruz (10C/ 
Fiocruz). O laboratório dela 
atua como Centro de Refe- 

rência Nacional em virus 
respiratórios junto ao Mi- 
pistério da Saúde e como re- 

terência para OMS em Co- 
vid-19 nas Américas. 

A má notícia é que a pan- 

demia não tem hora para 

acabar. Quem diz saber está 

mentindo. A boa é que te- 
mos como vencê-la. 
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BEM-ESTAR 

O 
Amgálica Ranhara 
Teresa putevitámo ccpeenniarala eee 

fes arrenbáção saudar o hem sto 
E dergeiicatam rá 

Petiscos saudáveis 
para receber 
os amigos 

im de ano, férias, todos vacinados, eneste 

anoes amigos podem ser encontrar. Mas 

Quando visita amigos ou os recebo em casa, 
sempre preparo alguma coisa nessa linha: gua- 

camole, coalhada seca, pasta de grão-de-hico, 
caponata de berinjela, cuscuz paulista vegetari- 
Lo, CLIACLIA FNAFTENTU imo com legumes. Sem 

discurso ou comentários nutricionais, só chego 

com as comidinhas. E todos comem felizes. 
A seguir, algumas receitas da nutricionista 

Daniela Cyrulin. Para acompanhar, sirva torma- 
te cereja e palitos de cenoura e pepino, 

CHIPS DE BATATA DOCE E MANDIOQUINHA 

a 2 batatas-doces e 2 mandioquinhas des- 
cascadas 

e 2colheres (sopa) de azeite 
* Salgrosso 
e Orégano oualecrim para polvilhar 
Fatie a mandioquinha e a batata doce no fatia- 

dor de vegetais, tempere com azeite e sal, pol- 
vilhe as ervas e es he numa assadeira. Leve 

ca. Bata o hommus com a beterraba até que fi- 
que homogêneo. Polvilhe com o açafrão e se- 
mentes de gergelim 

* 2coposde iogurte natural integral 

a 12 colher (café) de sal 
e Ervas frescas (manjericão, alecrim) ou 
secas (orégano, zaatar, páprica) 

. Azeite 

Coloque o conteúdo das dois potes de iogurte 

emum filtrode cabé (número 3)e misture o sal 

delicadamente. Apoie numa caneca e deixe 
descansar por pelo menos 4 horas para escor- 
rero soro. Passe a coalhada para um recipiente 

de vidro e tempere com as ervas secas ou lres- 
cas, Finalize com um fio de azeite. 

CRACKERS 

e 1/2 xicara (chá) de sementes de abóbora 
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* lcolher (sopa) de alecrim 
e Loolher chá de lemon pepper (cu orégano) 

e 2tolhas de papel manteiga 
Aqueça o forno a 150"C, Numa tigela, junte os 
ingredientessecos. À parte, misture água cazei- 

te e junte à mistura seca. Mexa bem, Deixe des- 
cansar por 30 minutos, Coloque amassaentre 2 
folhas de papel manteiga e aperte com um rolo 
de massa até ficar fininho. Retire a folha de ci- 
ma. Com uma faca, corte quadrados, Coloque 
numa assadeira (ainda com o papel manteiga 
por baixo) eleve para assar por 30 minutos ou 
até ficar dourado nas pontas. Retire e deixe es- 
friar. Guarde num recipiente bem fechado, 
Para intercalar com o gim tônica, à vinho cu a 

cerveja, tenha à mão muita água com gás (pode 
ser aromatizada ) ou a sangria sem álcool. 

SANGRIA 

Lcacho de uva verde sem sementes 

Lcarambola fatiada formando estrelas se casca, pirassole gergelim 

e 1/4 dexicara (chá) de sementesdechia 
a li4dexicara (chá) de aveia em flocos 
e 1/4dexicara (chá) de farinha de grão-de- 
bico (oudeaveia) 

e Ixicara (chá) de água 
* 2 colheres (sopa) de azeite 
e lcolher(chã)desal 

os encontros não precisam ser regados a pe- 
tiscos trash, cheios de gordura e sódio e que 

terminam em azia e refluxo. Existem mui- 
tasopções de snacks saudáveise gostosos. 
Como já comentei, não sou vegetariana, mas 

minha alimentação é plant based —baseada em 

alimentos vindas da natureza (legumes, trutas, 
castanhas, sementes, grãos integrais e feijões). 

ao fomo em I20PC por 15-20 minutos e sirva. 
1atia de abacaxi picada 

Limão fatiado fininho 
lramode hortelã 
Litro de água de coco ou água com gás 

Gelo à vontade 

Coloque as frutas em uma jarra grande, acres- 
cento o gelo e adicione a água de coco. 

HOMMUS DE BETERRABA 
e 1/2 de beterraba média 
e 100 g de pasta de grão-de-bico 
e 2colheres (calé) de açafrão (cúrcuma ) 
e 1cl. chá de sementes de gergelim torrado 
Cozinhe a beterraba até amolecer, Retire a cas- 

O que determina 
se uma criança 
será destra 
ou canhota? 
O fato de um lado do corpo dominar o 
outro na realização de atividades depende 
da predisposição genética e do meio 

ANA CAMARERO 
Es Jr do 

Nº primeiros três ou e 
meses de vida, os bebês 

usam as duas mãos indistinta- 
mente para segurar tudo ao re 
dar. E um cérebro imaturo, 

com funcionamento primário 
e global. Aos 18 meses, come- 

çam a definir a lateralidade 
que será consolidada nos pró- 
ximos anos. À medida que o 
cérebro do recém-nascido 

evolui, sua predisposição ge- 
nética e seu ambiente natural 
vão moldando o domínio de 
uma parte do corpo, as extre- 

midades superiores e inferio- 
ves, na realização de atividades 
de maneira funcional. 

Em relação à preferência 
manual, de 85% a 90% dos 
humanos apresentam latera- 
lização destra. Deste percen- 

tual, 96% das pessoas que 
usam a mão direita têm do- 
mínio do lado esquerdo do 

cérebro para a linguagem. 

No caso dos canhotos, esse 
percen tual seria de 70%. 

A neuropsicóloga infantil 

Berta Zamora Crespo lembra 

que o cérebro, nos primeiros 
anos de vida, é simétrico, 

“não possui especialização 
de funções e, portanto, não 
tem uma dominância cere- 

bral”. Quando crescemos, as 
necessidades aumentam. 

— Por isso, precisamos 
que nosso cérebro amadu- 

reça escespecialize. 

Para adquirir essaespecia- 
lidade, o cérebro inicia um 
processo de maturação. 
— Até os primeiros dois 

anos, realiza movimentos bila- 

terais simétricos, que visam 
descobrir o seu próprio corpo 
E Ds SELS componentes — diz 

ela, que explica ainda que en- 
tre as idades de 2e 5 anos “há 

uma fase de alternância em 
que as crianças usam as mãos é 

os pés, muitas vezes indistinta- 

mente, com objetivo de explo- 
raro ambiente testando-se na 

Depois elacontinua, “entre 

os 5 e 6 anos de idade, surge 
uma nova fase, denominada 

automação, em que domil- 

nam um lado do corpo que 
mais tarde se consolidará par 

experiências motoras é sen- 

soriais e maturação cerebral”, 

LATERALIDADE CRUZADA 

A aquisição da lateralização 
afeta outras funções. Crespo 
explica que esse dominio 

“nos ajuda à otimizar nossos 

recursos cerebrais, Facilita o 
processo de aprendizagem 
cognitivaco desenvolvimen- 

to psicomotor, ajudando-o a 
ser funcional e ideal”, 
Quandoa lateralidade não 

é definida em um dos dois 
hemisférios que determi- 

nam a terminologia destro 
au canhoto, mas-o lada es- 

querdo é utilizado para rea- 
lizar algumas atividades e o 
direito para cutras, ocorre a 
lateralidade cruzada. 
— |sso pode afetar a orga- 

nização e o desenvolvimen- 
to de funções superiores, 

principalmente à percep- 

ção espaço-temporal — 
acrescenta a especialista. 

Sobre o desenvolvimento 
da lateralidade cruzada, Isa- 

bel Maria Medina Amate, psi- 

Para observar. Quando a lateralidade não é cefirida em um dos dos hemistérios que determinam quem é “destro” ou “canhoto” ocorre a ateralidade cruzada 

cóloga da saúde infantil, afir- 

ma que “é um distúrbio neu- 
rofisiológico relacionado às 
dificuldades de coordenação 
dos dois hemisférios, que leva 

a problemas de coordenação, 

lentidão naleiturae escritaou 
no cálculo mental”. 

Nesses casos, uma das mai- 

ores “desvantagens” de quem 
a sofre são as dificuldades de 
rendimento escolar ou profis- 

sional. Muitos deles, comen- 
taa psicóloga da saúde infan- 
til, são descritos como “pre- 

guiçosos” ou “desajeitados”, 

com problemas de “atenção e 
concentração”. Circunstân- 
cia que. ela prossegue, “Lmn- 

pacta diretamente o seu meio 

social e familiar, em que é co- 
mum o surgimento de probile- 

mas de comunicação e inte- 

gração com os outros, que po- 
demlevaratranstomosde an- 
siedade au depressão se não 

houver um diagnóstico pre- 

coce” afirma Mecina Arnate. 
Uma vez descoberto o trana- 

torna, “as escolas devem ser 

treinadas para intervir e cum- 
prirum protocolo de ação que 
atenda às necessidades de ca- 

da sujeito com lateralidade 
cruzada. As famílias também 
devem ter recursos especiali- 
zados nestetipo de transtorno, 

onde as pessoas possam descu- 
brir, investigar, aprender e ter 

um espaço em que se sintam 

compreendidas e amparadas”. 

acrescenta a especialista. 
As ações que seriam neces- 

sárias para casos desse tipo 

de lateralidade, conclui Isa- 

bel Maria Medina Amate, se- 
riam através de um trabalho 
multidisciplinar (protessor- 
familia-psicólogo). 
— Em relação ao campo 

educacional, eles estariam di- 
retamente relacionados à su- 

as próprias necessidades, 
Com foco em processos como 
escrita, leitura, cálculo men- 

talou orientação espaço-tem- 
poral, Seria necessário envol- 
ver a família em todas as 

ações, atuando como eixo 

principal para axwciliar o sujei 
toaadministrar todas aquelas 
consequências advindas des- 
se tipo de transtorno, como 

baixa autoestima, estresse, 
ansiedade ou insegurança. 

Sobre a área das funções lin- 
guisticas e de que forma se re- 
lacionam com a lateralidade, 
Mabel Urrutia Martinez, da 

Universidade de Concepción, 
no Chile, explica que “a latera- 
lização da linguagem é contra- 
lateral no oérebro, ou seja, ola- 

do esquerdo do cérebro, onde 
a linguagem se desenvolve 
redominantemente, está re- 

lacionado ao domínio do lado 
direito do corpa, e vice-versa”. 

Urrutia Martinez defende 

que se fale mais da especifica- 
ção hemisférica do que do do- 
múnio da lateralização porque, 
como destaca, “na área das 

neurociências, sabe-se que as 

dois hemisférios estão ligados 
e corpo caloso, conjunto de 

Las nervosas que permitirãa 

integração e codificação das 
informações, unificando-as e 
dando-lhes sentido”. 

A existência de uma assime- 
tria lateral, afirma a especialis- 
ta, “pode estar relacionada a 

problemas de leitura como 

dislexia, desempenho e capa- 
cidade de desenvolver a lin- 
guagem.e a escrita devido à fal- 

ta de coordenação olho-mão, 

bem como a operações simbó- 
licas, como as matemáticas. 

Por outro lado, pode afetar a 
motricidade grossa, mostran- 

do inabilidade motora ou difi- 
culdade em ordenar as etapas 

de um procedimento”. 

PREDISPOSIÇÃO GENÉTICA 
Na forma como a dominância 
se desenvolve na pessoa ao 
longo da infância, a predispo- 
sição genética tem destaque, 

questão que. embora as pes- 

quisas ainda não tenham sido 
conclusivas, “é inegável que 
existe”, afirma Crespo. 

Segundo ela, “a lateraliza- 
ção, como o resto dos proces 

sos do sistema nervoso cen 

tral e do cérebro, segue uma 

sequência ordenada e tem- 
poral de maturação, que po- 
deseralteradaou modificada 

por fatores genéticos e armbi- 

entais, dando origem a dis- 
túmbios do neurodesenvolvi- 

mento. Assim. a genética 

precisa do meio ambiente, e 
vice-versa, paraodesenvolvi- 
mento de um cérebro saudá- 

vele para a especialização do 
cérebro e o surgimento dos 
processos neurocognitivos”. 

As vezes, o ambiente em 

que a criança cresce tenta 

modificar sua lateralidade la- 
tente, como é o caso daqueles 

que saíram da dominação 

manual, Isso é totalmente 
contraproducente para o de- 

senvolvimento dela. 

Mabel Urrutia afirma que é 

“importante que o bebé mes- 
tre sua preferência lateral e fa- 

ça exercícios que potenciali- 

SET ESSA tendência, nas pru- 

ca são aceitáveis práticas anti- 

gas em que a lateralidade es- 

querda tenta ser corrigida, co- 
mo amarrar a mao, porque a 

criança tem grande probabili- 

dade de se tornar ambidestra, 

Da mesma forma, exercicios 
de estimulação cognitiva não 
são recomendados para po- 
tencializar a especialização de 
ambos os hemistérios”, 

QUEM PODE 
SEVACINAR 0: 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para pessoas 
com 57 anos oumais 

SEG UNDA — Reforço para pessõas 

de 56 anos ou mais 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas com 18 anos ou Não haverá vacinação PORTO ALEGRE (R$) 
mais que receberam a Reforço para maior 
segunda dose há5 meses de 18 ano; 

RASÍLIA (DF) 
SEGUNDA — Repescapem de Reforcopara mablor 

segunda dose paraadolescentes  dolãano 

dal?al? anos SALVADOR (BA) 
DL DE q 

OUTRASCIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 
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MEDO DA CHUVA 
Transtornos dos últimos dias 
preocupam com a chegada do verão 
GIOVANNI MOURÃO 
pioreiioi miuravbividobo com br 

chuvarada dos últimos 

dias acendeu o sinal de 
alerta — isso, claro, onde a 

energia não caiu. Desde a 

ventania do domingo passa- 
do, 123 árvores tombaram 
na cidade, e pelo menos 117 

bolsões d'água inundaram 

ruas por toda parte. Só on- 
tem, houve alagamentos da 

Cidade Nova (Avenida Sal- 

vador de Sá), no Centro, à 
Barra (Avenida Ayrton Sen- 
na), na Zona Oeste, passan- 

do por diversos outros bair- 

ros: a lista inclui Méier, Ma- 
racanã, Madureira, Campo 

Grande, São Cristóvão, Ban- 

gu, Realengo, Ilha do Gover- 

nador e Tijuca. À Defesa Ci- 
vildo Rioacionou 19sirenes 

do Sistema de Alerta, em ll 

comunidades da munici- 

pio. Às 18h, quando muita 
gente já pensava “sextou”, o 

Rio registrava 284 quilôme- 

tros de engarrafamento, se- 
gundo o Centro de Opera- 

ções Rio — a média das últi- 

mas três sextas-teiras, no 
mesmo horário, foi de pou- 
co menos da metade disso: 

139 quilômetros. Essa pré- 

via do que vem por aí, a três 
dias da chegada do verão, 

aumenta a responsabilida- 

de do poder público. 

PLANOS PARA 2022 

A prefeitura do Rio promete 

aplicar, ao longo do próximo 
ano, mais de meio bilhão de 
reais em ações de prevenção 

a enchentes e combate aos 

estragos provocados pelas 
chuvas. Serão R$ 535,9 mi- 

lhões, em intervenções co- 

mo contenção de encostas, 

obras de pavimentação e dre- 
nagem, manutenção do sis- 

tema de drenagem, implan- 

tação de novos sistemas de 
manejo de águas, arboriza- 

ção urbana é monitoramen- 

ta permanente das situações 
de risco feito pelo sistema 
Alerta Rio, de prevenção de 

chuvas intensas e de desliza- 
Ientos EM ENCOSTAS. 

Na capital, os cariocas têm 

alagamentos de “estimação”, 
como os das ruas do Catete e 
Silveira Martins, na Zona 
Sul, onde ontem um bolsão 

dágua se tormou —mas foi 
escoado após Comlurk e Se- 
cretaria municipal de Con- 

servação serem acionadas. 

Dentro do pacote de in- 
vestimentos do municipio, 
está sendo preparada pela 

Fundação Rio-Aguas a lici- 
tação de um projeto de dre- 
nagem paraa Rua doCatete: 

Na comunidade da Muze- 

ma, no Itanhangá, outro 
ponto histórico de alaga- 

mentos, o planejamento da 
Secretaria de Infraestrutura 
prevê a drenagem na Rua 
Engenheiro Souza Filho, 

Além disso, ao longo de 

2022, estão programados a 
lim pe Zzãeo desa SSOTedmen- 

tode 122 quilômetros de ca- 

nais em todaa cidade. 

Dais lugares onde ocorre- 
ram mortes em temporais 

nos últimos anos também 

estão no radar do munici- 

pio. O loteamento Jardim 
Maravilha, em Guaratiba, 

receberá sistema novo de 

qria rodreragem e um pi E- 

que linear nas imediações 

do Ria Cabuçu-Piraquê, 

com oobjetivo de atenuaras 
frequentes cheias. As inter- 
venções estão orçadas em 

R& 300 milhões e serão cus- 

teadas com parte da verba 
oriunda do leilão da Cedae. 

Em outro ponto da cidade, 

serdo executadasas obras da 
terceira fase do projeto de 
contenção de encostas na 

Avenida Niemeyer, em São 

Conrado. 
— No domingo, o canal 

(Rio Cabuçu-Piraquê) que 
leva até à Baia de Sepetiba 

estava vazio, então não en- 

cheu aqui. Mesmo assim, 

não consegui dormir. Nem 

eu e nem os vizinhos: sem- 

pre que chove, todo mundo 
fica na porta de casa com 
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medo de a água invadir — 
contou Odeti Medeiros, de 

62 anos, moradora do Jar- 

dim Maravilha. 

METEOROLOGIA 
O prognóstico do verão 2021/ 
2022 divulgado anteontem 
pela Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) indica 

Slhado 18 12 2024 

Viúva de Adriano não pode deixar o país 
91 nepou pedido de Julia Lobufo, que estã em prisão damiei ar, para lrmoras em Portugal 

Temporal à vista. Sobre a Linha Verme'ha, uma massa de nuvens escuras se aprovma: segundo o Centro de Operações Ric, capta registrou ontem, às 18h, 284 quilômetros de engarrafamento, o dobro da média nas últimas três sextas-feiras 

EL ELAMBRE EXSSUIN 
: Radial Oeste. À Rs 

que as chuvas devem ficar 
dentro da média no Rio, se in 

tensificando na última sema- 
na de fevereiro e em março. 
Segundo Marlene Leal, mete- 
orologista do órgão, a tendén- 

cia é que hoje ainda ocorram 
chuvas na cidade, principal- 
mente à tarde. À partir de do- 
mingo, a maior probabilidade 

água se acumula 

naaltura de São 

Urnsbivão: sé 

ontem a chuva 

espalhou mais 

de 40 boistes 

dágua pela 

capital 

Alagamento. À 

Rodovia 

Washington 

Luds: a pista 

ficou submersa. 

nãalturada 

Redic, na 

sentido do Rm 

de Janeiro 

Tragádia na 

Baixada. Em 

Nova lpuaçu, 

bombeiros 

buscam o 

menina Lucas: 

ele desapareceu 

no Rio Betas 

édetempo bom: atemperatu- 
rasobecachuvacessa, diz ela, 

— Nas regiões Serrana, 

Norte e Noroeste, a prectpi- 

tação ficará acima da média. 
Em relação ao calor, teremos 

uma média de 21 à 23 graus 
de mínima, na madrugada; e 
de 32 a 34 graus de máxima, 
Serão dias bem quentes — 

O GLOBO 

dizaespecialista. 

Na Baixada Fluminense. 

também castigada pelo 
aguaceiro, Lucas Richardes- 
son Lopes Gonçalves, de 13 

anos, desapareceu anteon- 
tem nas águas do Rio Botas, 
que corta o bairro de Co- 

mendador Soares, em Nova 

Iguaçu. Ontem, o Corpo de 
Bombeiros prosseguia com 
as buscas. 

PREPARATIVOS 
Na capital, o trabalho para 

evitar maiores danos inclutu 

alimpeza, entre julho e outu- 
bro, de mais de 25 quilôme- 
tros de canais e a retirada de 

cerca de 80 mil toneladas de 

detritos do fundo dos nos. 
No mesmo periodo, também 

foram removidas 401 tonela- 

das de residuos e desobstruí- 

dos 4.201 ralos de 50 vias pú- 
blicas com maior recorrên 

cia de alagamentos e bolsões 

de água. Segundo Alexandre 
Cardeman, chefe-executivo 
do Centro de Operações Rio 

(COR), múltiplas variáveis 

de cada região podem influ- 
enciar na pravidade de um 

alagamento. u que impede 

que o COR tenha locais para 
atuar prioritariamente, 

— Quando a maré está al- 
ta, não é possível abrir as 
comportas que levam as 
águas das chuvas de Bota- 

logo para o mar, por exem- 
plo, oque dificulta o escoa- 

mento. À Rua Jardim Botaã- 
nico (que passou por obras 
de drenagem na gestão an- 

terior) não registrou alaga- 
mentos desta vez, mas, pe- 

las particularidades do lo- 

cal, isso pode voltar a acon- 
tecer. À Lagoa não inundou 
no domingo só porque a 
maré estava baixa. Então 

são vários fatores que te- 
mos que avaliar a cada 
ocorrência de chuva — ex- 

plica Cardeman. 
Nas próximas semanas, 

será iniciada a segunda eta- 

pa da operação. que con- 
templará outros 80 pontas 
indicadas pelas subprefei- 

turas. A limpeza de bueiros 

é realizada de forma conti- 
nua, diz a prefeitura 
De acordo com a secretá- 

ria municipal de Conserva- 

cão, Anna Laura Valente, 
neste verão a pasta trabalha- 
tá com oito caminhões es- 

peciais para drenagem em 

todas as regiões da cidade. 
De maneira preventiva, res 

salta ela, já foram limpos e 

recuperados 42 mil caixas 
de is el32 quilômetrosde 
galerias de águas pluviais. 
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CULTURA 

O rouho de obras raras 

A Biblioteca Nacional acionou 
a Policia Federal a pressionar, 

até o próximo dia 20,0 Itaú 
Cultural para “devolver” duas 
gravuras do álbum “Rio de 

Janeiro pitoresco”, do suiço L. 
Bumelot, do século XIX. Como 
se sabe, algumas obras furtadas 

pelo ladrão Laessio Oliveira, na 

Bibhoteca Nacional, em 2005, 
foram encontradas na coleção 

do bancão, e rmultas devolvidas 

pela instituição de prestígio. 
No caso atual, a assessoria 
técnica contratada pelo Hai 

não concluiu seu parecer sobre 
se as gravuras fazem parte — 
cu não — do lote afanado. 

A nossa Lexington 
Avenue 

O novo Belmonte, na Vieira 

Souto, no Rão, se transformou 

num cova "point" de uma 
cidade que nasceu para a festa, 
Mas o que se diz no elevador 

social é que a presença do bote- 

quim naquele lugar chique, 
dém denchimaçãos ja o 
barulho, pode afetar negativa- 

mente o valor das imóveis. Isto 

lembra o relato em “Fome de 
Poder”, do empresário Ray 
Kroc, que alavancou a MeDo- 

nakd's nos EUA. Aconteceu 
apesar da resistência de alguns 
moradores, com a instalação 

de lojas em prédios de huxo, 
como um na Lexington Avenu- 
esem Nova Tork. Calma, pente! 

Para estimular a libido, 
Luiza lança Vohúpia” 

A musa, empresária e ativista 
Luiza Brunet vai virar marca de 
nutracêuticos, nome técnico 

dos compostos alimentares. O 
primeiro lançamento é o su 
plemento alimentar” Voliúpia”, 
para ajudar a estimular a libido. 

“Uma mulher precisa estar 

roma bemesaudável 

ANCELMO 
GOIS 

' Ens Ça DOCE 
Com Ana Clio Cuilamnides é Meteo Lima Meto E AEESSE É BLDE 
agloba gibacom fancelnmo E-mail cóbois soóeiroBogibo sor br fatos itised= oSogisbocor tr DO ÓNLImaSTA 

O Natal dos colunistas 
Ao som dos versos de Nelson Cavaquinho ("O Sol há de brilhar mais uma vez / A luz há de 
chegar aos corações / Do mal será queimada a semente (O amor será etemo novamente”), 
temos aqui mais uma edição com os pedidos de colunistas da casa ao Papai Noel: 

Ascânio Seleme 

“Pode pedir parao Papas Nose! levar, ao 

nuésde trazer alguma coisa? Nesse caso 

ques bom velhinho leve o Bolsonaro e 

guarde-o para sempre junto com suas 

renas no Poa Norte” 

Merval Pareira 

| “Peço à Papa Noe que encerre esse pesadelo que 

vivemos no Bras. Precisamos de um recomeço, 

de uma retomada política, culturale soca no 

pa” 

Bernardo Mello Franco 

“Comeda no prato, vacina ro braço e juizo na 

cabeça de quem dor votar em outubro” 

Miriam Leitão 

“Querido Papai Noe', em 2022 nes leve de volta do 

futuro. Nos últimos anos, tâámos licado prisonelros 

de um passado distópico. E com o futuro, claro, virá 

a Esperança 

Cora Rúnai 

“Jáqueo Arthur Liranão toma providências, eu 

gostaria que Papai Noel evasse o Bolsonaro 

embora. Para aguela senhora que leve filho, para a 

casa daquele troço-ou pars 0 Foto Norte mesmo, 

tanta fez, Seriao melhor presente para o país. que, 
aestaaltura, precisa de um pouco de sosgego” 

Nelson Motta 

“Bolsonaro e filhos processados. condenados & 

presos. Mas este presente de Natal é parao tuturo; 

de Bras!” 

Flávia Oliveira 

“Que nerhuma criança tenha de pedir de 

presente de Mala! um pedaço de carne para 

repartrcoma famíia. Que em 2027 — e adiante 

-= não falte comida em nenhuma casa bras leira” 

5 Patricia Kogut 

“Querdo Papa Noel peço um Eras: sem fome e 

sem m séria e longe das trevas e davulgandade. E 

que sejã o ano dos reencoriros & da reconstrução. 

E coma pandema sendo uma páginavrada” 

Fernando Gabeira 

“Papa Noel deve estar cansado de cuvlr o pedido 

sobre o fimca pandema. É sempre bom ins str 

o Bom Velhinho que se culde neste Inverno e, se 

scbrar energia, traga um pouco de pas sem 

Covld-19" 

' Ruth de Aquino 

| “Quer a voltar a abraçar ebejarampos Quera o 

à fimoas vanantes do coronavirus. Queria menos 

fome e miséria. E que a vacina do voto popu'ar 

democrático nos imunize para todo 0 sempre 

contra Bo sonaro é sua crveldade. Papa Noel, eu 

acredito!” 

Lauro Jardim 

“Torço muito para que à Brasil resstaa 2022 é 

continue a existirem 2023" 

' Vora Magalhães 

Malu Gaspar 

“Neste Natal, por favor, distribua aos Ocupantes 
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DESGOVERNO 

O legado Bolsonaro 
na Saúde do Rio 

Vejacomo é dramático este 

levantamento da Secretaria 
municipal de Saúde do Rio 
sobre os seis hospitais federais 

localizados na cidade. Acredite: 

em 2020, as unidades só usa- 
ram em atendimento à popula- 

ção apenas 1% do volume 
financeiro que receberam do 
Ministê a ade. O Hospi- 

tal de Bonsucesso usou, na 

ativicdade-fim, apenas 8% dos 
R$ 170 milhões recebidos de 
opçao, 

Thave a dream 

Que Bolsonaro também visitas» 
se hospitais —e não só solent- 
dades militares. 
E pedir muito? 

MELHORAS 
Boletim médico 

Arnaldo Jabor, o querido cine- 
asta, Sl anos, está intemado no 
Sirio-Libanês, em São Paulo, 

RIO 
Meio salgada 

Uma rabanada no simpático 

Talho Capixaba custa R$ 7,50 a 
unidade. 

'Acãodemia' 

O prefeito Eduardo Paes pre- 

tende criar em alguns locais 

públicos áreas para que animais 
domésticos, muitos deles pre- 

sas em apartamentos, possam 

se exercitar 

Quem mandou matar 
Marielle Franco? 

Veja a estatueta de Marielle 

Franco (1979-2018). Será uma 

edição limitada a 30 unidades, 
em bronze, com 40cm de altu- 
ra. Será colocada à venda, ca 

para se sentir £os palácios de Brasilia um pouco mais de 

empoderada e empatia de verponhara tara é de senso 

fortalecida”. diz cemocrático É mande para os ele tores bastante 

ela, EJue Se ASSO- [UIZO & paciência, Que ano que vem teremos uma 

| ciou ao empre- das escolhas mais importantes de nossas vidas. 

| sário Paulo (Ah, se quiser entregar um pedaço da orçamento secreto para cada 

Scarpa Junior. cidadão bras:eiro. também esta valendo)" 

Cresce a resistência no Rio ao projeto de Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro 
da Infraestrutura de Bolsonaro, de transformar o Santos Dumont num 
puxadinho dos aeroportos paulistas. O ministro, como se sabe, é o candidato 
bolsonarista ao governo de. . São Paulo. 

SIM 

Solidariedade leva alimento 
para a mesa de 30 mil famílias 
Campanha Natal Sem Fome distribui cestas, mas arrecadação continua 

LARISSA MEDEIROS 

"Querido Papai Noel, mei pedido para MUZ2 é que renda, revertida para erpuer 

a mprensa possa trabalhar livremente sem ser uma estátua em tamanho natu- 

agredida ou ameaçadana coberturadaseleiçõese | raldavercadora assassinada. O 
que resultado das umas sea respeitado por responsável éo 

todos, vencedores e percedores” escultor Edgar 

Duvivier, 66, 
pai do artista 

Washington Olivetto Gregório Duvi- 

“Nou pedir que ele me de saude para conbnuar vier & autor, 

andando muito e que traga junto alguém que Entre outras, 

arrume as calçadas do Rio. Vou pedir também que das estátuas de 

o Brasi ganhe em 2022, mas não apenas o Clarice Lispec- 

Muncial de Futebol” tor, no Leme, e 
de Nelson Ro- 
drigues, em 

Copacabana. 

Em causa própria. O temor é que estas pesquisas mostrando Bolsonaro 
derretendo na corrida presidencial terminem levando outros dos mais de 
seis mil militares empregados no governo a intentonas verbais, como a do 
general Augusto Heleno. Haja Lexotan! 

tasas srbdéisoscobo Cor às 

m tempos de pandemia, a 

solidariedade vai ajudar à 
fazer a ceia de Natal de 30 mil 
tamílias no Estado do Ria, que 

estão recebendo cestas basi- 
cas da campanha contra a fo- 
me realizada pela Ação da Ci- 
dadania. A distribuição co- 

ENMEÇo ontem e vai até ama- 

nha. Estão na sacola dez qui- 
los de alimentos como arroz, 

feijão é macarrão. Mas a arre- 
cadação de produtos não para 
depois das festas. 
— A reta final do Natal Sem 

Fome é neste domingo, mas 
tudo o que arrecadarmos de- 
pois servirá para o Brasil Sem 

Fome, outra campanha em 
2022, que ja existe. O nosso 
trabalho não acaba aqui — 

disse Daniel de Souza, presi- 

dentedo Conselho do Ação da 
Cidadania, filho do sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, 

idealizador da iniciativa. 
O tema da campanha des- 

te ano é a Fábula do Beiia- 

Flor. Betinho contava que o 

passa Lo, do Tentar E Se O 

incêndio em uma floresta, 
foi questionado por uma on- 

çãae respondeu: "Sozinho eu 

não consigo, mas estou fa- 
zendoa minha parte”. 

Em todo o país, foram ar- 

recadadas 1.500 toneladas 
de alimentos, No Estado do 
Rio, foram 300 toneladas. 

As cestas montadas ficam 

armazenadas no galpão da 
instituição na Gamboa, na 

Zoma Portuária. O Natal 

Sem Fome, que existe há 
mais de 20 anos, comum hi- 
ato de dez, ganhou força 

com a crise agravada pela 
pandemia de Covid-19. No 
ano passado, foram distri- 
buidas 26 mil cestas no Rio. 

A Ação da Cidadania faz a 
entrega dos alimentos so- 
mente para instituições, que, 

por sua vez, são responsaveis 

pela distribuição dos produ- 
tos para famílias em situação 
de vulnerabilidade. 

Ester Mangueira, que co- 
ordena o projeto social Pa- 
trulha Ambiental, esteve 

ontem no galpão da Gam- 

boa. Ela ajuda famílias de 
Guaratiba e Nova Sepetiba, 

na Zona Oeste, e Engenho 

da Rainha, na Zona Norte. 

— À gente recebe essa doa- 
ção há muito tempo. Para 

mero. + = 

Ajuda de peso. O galpão da Ação da Cidadania. na Gamboa, ra Zona Por 

m 
is SEU 

mim, é muito importante, Fa- 

co com amor hãanos — disse. 
Para doar, basta entrar no 

site da campanha 
(natalsemfome.org.br) ou 
procurar alguma das em- 
presas participantes. Cada 

tuária do Rig: 300 toneladas de comida 

real arrecadado se transtor- 
ma em um prato de comida, 
— Não importa o valor. Se 

cada um puder ajudar da 
maneira que dá, a gente am- 
plia a nossa campanha — 
disse Daniel. 
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Point suburbano faz vinte anos 
e vai ganhar fogos no réveillon 
Piscinão de Ramos, que lançou tendências e foi personagem" de novela, deve 
passar por obras no ano que vem para recuperar banheiros e calçadas 

Olha o sol. Três armegas renovam a “marguentia” cem it «de tita adesiva: área de iaser terá queima de lopes po ano-novo ferta pea prete-bura 

JULHO CESAR LYEA 
pulsa ograna cóni: do 

alneário em pleno subúrbio 
carioca, o Piscinão de Ramos 

completou 20 anos esta semana. O 

sol, convidado especial da festa, 
deu uma de dif il E ele que garan- 
teuma das febres da área de lazer: a 
“marquinha da fita”. A técnica de 

enfermagem Valéria Machado, 
moradora de Anchieta, também na 
Zona Norte, saiudo plantão de 24 

horas, na quinta-feira, e foi renovar 

o bronzeamento. 

— Estava de plantão na UPA, fui 
em casa, coloquei o biquini e vim 

para a manutenção da “marqui- 
nha”, Fiz pela primeira vez há uns 
15 dias — conta Valéria. 

Ao chegar, Valéria fez amizade 

com Cristiane de Oliveira e Luciana 

Silva. As três se conheceram nas 
areias e até conseguiram uma ponti- 

uha de sol aqui e ali. Quase uma 
“local”, Luciana conta que mergulha 
no piscinão desde antes do nasci- 
mento da filha, hoje com 14 anos. 
Para ela, a segurança está entre os 
atrativos da área de lazer, onde have- 
rá queima de fogo neste réveillon. 
— Aqui é um lugar tranquilo, 

onde a gente pode ficar à vontade 
na água sabendo que as nossas coi- 
sas vão cum tinuar no nEesmo lugar. 

É muito bom — explica Luciana, 
que ainda não se rendeu à “marqui- 
nha”, com fitasadesivas coladas no 
corpo para criar o formato perfeito 

da parte de cima do biquini. 
Já Valéria é cliente fiel da barra- 

caLora Bronze, comandada por 

Juelma da Silva: . 
— Para mim, o piscinão é tudo. E 

APRÍGIO LOPES XAVIER 
1929 - 2021 

Missas de Sétimo Dia 

Adson, Alex, Átia, Ana, Rosa, Anieie, Alan, Mateus, Sofia, Bianca e Anita comurscam o falecimento 

do quendo pa, Sogra, avô e bisavô Áprigio. 
E convidam para as Missas de Sétimo Dia neste domingo, 192. 
Serão duas celebrações religiosas, para faci tar a particpação dos amigos: 

« Manhã, às 09h45, na Paróquia da São João Batista, em São João de Meriti. Esta com transmissão 
ao vivo pao Facebook, atendendo acs que prolerem evitar eventos presenciais am função da pandemia 
(https uma tacobook.comimatrizdesao| ds0/?li=as) 
- Tarde, às 17h, na Capela Santo Cristo dos Milagres 
Flo do Janeiro. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM [nm]: 

SENTIMENTOS. : 
pone a câmera do celas no Crlode 
a conheça nossas opções de enóldueas 
para ávizos finebros o neigioad: du dois 

anunposrmebgiçsos cgloba com be 

- Estrada da Paz, 1628, Alto da Boa Vista, 

muito gratificante trabalhar aqui. 
Eucostumo dizer que é a minha 
pri meira Casa, porque co múais 

aqui do que em casa. 
O piscinão já foi até “persona- 

gem” da novela“O clone”, da TV 

Globo, na qual a personagem Ode- 

te, interpretada pela atriz Mara 
Manzan, eternizou o bordão “cada 
mergulho é um flash”. 

O Parque Ambiental da Praia de 
Ramos Carlos de Oliveira Dicré, nome 
oficial do espaço, completa duas déca- 

das precisando de uma recauchuta- 
gem. Frequentadores reclamam dos 
banheiros, das calçadas malcuidadas e 
do mobiliário sem conservação. À 
prefeitura promete investir R$ 1 mi- 
lhão numa reforma, que deve come- 
ças no inícia do ana. 

* Estagiário sob a supervisão de 
Leila Youssef 

CLIMA TERA 

Cidade do Rio teve 
21 mortes por gripe 
em três semanas 
No mesmo período, Covid matou 25 pessoas; já 
estado registrou 49 óbitos por influenza este ano 

FELIPE GRINBERG E 

BODRIGO DE SOLIZA 
EDU 

0) pda de mortes causa- 

das por influenza se apro- 
xima do de óbitos provocados 

pela Covid-19 na cidade do 

Rio nas últimas três semanas. 
No periodo de 28 de novem- 
bro a 17 de dezembro, 21 pes- 

s0as não resistiram à pripe, 

enquanto o coronavirus pro- 
vocou 25 mortes, Em todo o 
estado, a doença que se tor- 

nou uma epicemia na Região 
Metropolitana já matou 49 
pessoas ao longo do ano. Os 

dados foram compilados pelo 
GLOBO a partir dosistemade 
informações da Secretaria es- 
tadual de Saúde (SES), o Tab: 
net estadual. 

A plataforma reúne infor- 
mações do Sistema de Infor- 

mações de Vigilância Epide- 
mioló gica da Gripe (Sivep- 
Gripe), alimentado pelos mu- 
nicípios. Elas podem ser re- 

vistas futuramente por causa 
da demora na inserção de da- 
das, um problema que pode 

ter se agravado após o ataque 

hacker ao Ministério da Saú- 
de na semana passada. O apa- 
gão de dados prejudicou a vi- 
sualização dos números no 
portal da pasta, embora as ci- 
dades ainda tenham acesso 
aos formulários de detalha- 

mento dos casos. 
Nas últimas duas semanas 

epidemiológicas, o número 

semanal de mortes por in- 

Huenza chegou a ultrapas- 
saro de Covid-19. A semana 
48 foi a última com predo- 

minância da Covid-19, que 
causou 15 óbitos no perio- 
de, contra quatro provoca- 

dos pela influenza. Já na se- 
mana 49, foram seté mortes 

O GLOBO 
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por Covid-19e 11 por intlu- 
enza. Na semana 50, que 

ainda não terminou, já são 

seis Óbitos por influenza e 

três por Covid-19. 
Asmortesocorridas naca- 

pital durante o periodo 

mencionado | correspon- 
dem a quase todos os óbitos 
par influenza registrados na 

cidade ao longo do ano. De 

todas as 2! mortes notifica- 

das na cidade em 2021, ape- 
[ds META não Acontece En- 

trenovembro edezembro: a 

de um paciente de 91 anos 
em junho. Nas últimas se- 

manas, a faixa etária com 

mais mortes notificadas foi 
ade70a79anos. 

CONCENTRAÇÃO NA CAPITAL 
As mortes na capital entre as 
semanas epidemiológicas 48 

e 50 correspondem a todos os 
óbitos que ocorreram no esta- 
do durante o período exceto 
um, de um paciente cujo mu- 

nicipio de internação não foi 

registrado no sistema. 
Das 49 mortes por influenza 

registradas em todo o Estado 

do Rio de Janeiro desde o ini- 

ciodo ano, 27 ocorreram entre 
novembro e dezembro, perio- 

do marcado pelo início da epi- 
demia na capital e na Região 
Metropolitana. 
Em nota, a SES informa que 

o estado registrou em 202] 
cinco mortes por influenza A 
H3NZ2, subtipo predominante 

nas análises laboratoriais por 

amostragem. No entanto, 
nem todas as amostras de pes- 
soas infectadas pelo virus têm 

seu subtipo identificado por 

pesquisas de laboratório, O 
número de óbitos causados 

por H3N2, portanto, pode ser 
maior do que odiz a secretaria. 

Avisos Fúnebres 
e Religiosos 

ANUNCIE Agora via 
Wiratsãpo ou Teiagram 

& « 2534-4333 
decêa 6º mira. das ph às EH 

Piartão aábedo / comngo 

2534-5501 
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rograma 
completo para 
um passeio 
em família 
Ultimo fim de semana do Rio Gastronomia 

reserva muitas atrações para os pequenos, 

de oficinas de criação a realidade virtual 

j 1,9, 
ne rm 

- Em | RE 
tias EE 1º 
RISRALI 

EN Mi DIMI = 

CAROL EAPPA 

catoliia tanpaedglabo po tom be 

A crianças téim um encon- 

tro marcado neste fim de 
semana na 17 edição do Rio 
Gastronomia, que ocupa à 

Jockey até amanhã. Em uma 
extensa área ao ar livre no Pi- 
ão do Prado, o maior evento 

do género no pais tem um 

cardápio repleto de atrações 
para Os pequenos visitantes 

— de comidinhas gostosas a 

muita diversão. 

Se a ideia é colocar a garota- 
da para suar a camisa, o me- 
lhor lugar é o Animasom, 

uma área cheia de atividades: 
de cama-elástica, piscina de 
bolinhas e pista de carrinhos 

para os pequeninos a games e 
realidade virtual, prato cheio 

para os mais velhos. À progra- 

mação inclui ainda música é 

dança, brincadeiras de pique 
egincanacomos animadores, 
além de oficinas diárias de sli- 

me, artesanato, enfeites de 

Natal e, claro, de culinária. 
Na parte externa do even: 

too ponto alto —literalmen- 

te — da farra é uma enorme 

roda-gigante, que dividecom 
o parquinho as atenções € O 

encanto dos miúdos 
— O visuallá de cima éincri- 

vel! — comemora o pequeno 
Benício Alemany, de 6 anos, 
depois de sua segunda volta no 

brinquedo. 

— E um lugar que trouxe de 

volta a liberdade, com muito 
alto astral — completa o ir- 

mão, Valente, de 8 

A duplinha também se 
empolgou com as apresen- 

lações musicais & se fartou 

com as receitas oferecidas 

nos quiosques: suas preferi- 
das foram os bolinhos de ba- 

calhau da Gruta de Santo 

Antônio e as fatias de pizza 
da Mamma Jamma. 

Os pastéis de camarão e de 

queijo do Guimas e a lasanha 
do Sult também fizeram su- 
cesso com Bernardo, de 8 

anos eseuirmão Gabriel, de 4, 

que se esbaldaram no Anima- 

som ena roda-piga nte, 

— Eles amaram tanto que já 

pediram para voltar ao evento 

— conta à arquiteta Maria 
Penna, mãe dos meninos, 

Outra dica para ficar de 

alho é o quiosque do Zona 

Sul. O espaço vende ainda sa- 
lada de frutas e rabanadas. 

Na seara das sobremesas, 

no entanto, é dificil concor- 

rer com as delícias açucara- 

das da Nolita. O quiosque, 

todo enfeitado com luzes co- 

loridas, esquilos de pelúcia e 
balões metálicos, atrai filas e 

14 

eme 

Ta 

fal 
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Comida de encher os olhos. O quiosque co Nolita costuma serum des mais dsputados pelas crianças. atraídas pelos doces que chamam a atenção 

Animasom. Espaço tem cama-elástica, piscina de bolinhas e área de games 

os olhares da galerinha. De 
cabelo rosa-choque, o anfi- 

trião e confeiteiro Felipe Ap- 
pia é uma espécie de Willy 

Wonka com gua Fantástica fã- 

brica de doces. 

— O maior hit é o blondie: 
um Erownie de chocolate 

branco coberto por compota 

de maçã, com um ursinho de 
chocolate e coroado com um 

algodão doce — diz o chef. 

Os adultos, é claro, também 

podem aproveitar 

O Rio Gastronomia é reali- 

zado pelo jornal O GLOBO, 
com apresentação do Senac 

RJ, cidade-anfitriã Invest.Rio | 
Prefeitura RJ, patrocínio mas- 

ter do Santander, patrocínio 

de Stella Artois, Naturgy, Co- 
ca-Cola e Sebrae, apoio de Se- 
cretaria de Turismo Govemo 

do Estado do Rio de janeiro, 
Gosto da Amazônia, Aspen 
Pharma, Amázzoni Gin, Água 

Pouso Alto, Supermercado 

Zona Sul, Sesc RJ iFood e Loht, 

ticketeria oficial Ingresso Cer- 
toe parceria de SindRio. 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE 

AUDITÓRIO SENAC 
13h: “A gastronomia muito além 

das receitas com Christophe Lidy. 

Uterecimento Senac Ri. 
14h30: “Cozinha tropical brasileira 

em versão vegana com Morena 

Leite (Capim Santo = SP» 

16h: “Alquimia na cozinha: carbo- 
narano prato, e bloody mary na 

taça como chel Michele Petenzie 

omixalogista Alex Mesquita. 

17h30:" Beurre blanc de cerveja”, 
com Andressa Cabral. Oferecimen: 

to Stella Artois. 

19h: "Merenda escolar saudável e 
prática”, com Janaina Rueda (Casa 

do Porco e Dona Ônca = SP) 

AUDITÓRIO SANTANDER 
BRASIL DE SABORES 

13h30 “Manejo do pirarucu 

selvagem: a Amazônia sustenta- 

velao alcance de todos”. com 

Jogo Vitor Campos Silva. Olereci- 

merto Gosto da Amazônia 

'Somos o menu degustação mais barato do mundo” 
No comando da único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do planeta, Janaina Rueda ensina hoje a fazer uma merenda saudável 

TEABELLE LINIMITE 
isenção enganei 

m dos nomes mais 
U aguardados da 17 edi- 

ção do Rio Gastronomia, à 
chef paulistana Janaina 

Rueda comanda hoje à aula 
“Merendaescolar saudável 
e prática”, às 19h, no Audi- 
tório Senac, À frente da Ca- 
sa do Porco, restaurante de 

São Paulo que figura como 
o único brasileiro na lista 
das 50 melhates do mundo 

no ranking do The World's 

50 Best, ela adianta o que 

vai preparar na cozinha do 
Jockey Club: 

— Vou fazer algosimples, 

barato e muito gostoso pa- 
raestimular as pessoas a re- 
petirem em casa, Serã um 

mexidinho com carne mol- 

dae farinha de mandioca, 
que entra como o carboi- 
drato da receita. E tão fácil 

que as crianças podem aju- 

dar. Meus filhos, João Pe- 
dro e Joaquim José, de 15 e De São Paulo para o Jockey. Chetestá à frente da premiada Casa do Porco 

E md pus 
y 
“o 
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bo 
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Blem da voltadas aulas-show 

com nossos Chefs Embaixadores - 
E os livros com desconto da 

Editora Senac, teremos ainda os 

déliciosos petiscos do espaço 

Villarino, o bar berço da Bossa 

Nova, agora, revitalizado pelo 

Senac RÃ Não perca! 

12 anos, vão participar da 

aula comigo. 

Ao lado domarido, Jeffer- 
son Rueda, Janaina apos: 

tou na comida caipira para 

tornar a Casa do Porco, lo- 
calizada no centro da capi- 

tal paulista, um lugar ines- 

uecível para os amantes 
daculinária: 

-— Nôs somos o restam 

rante de menu degustação 

mais barato do mundo. São 

13 etapas por R$ 180. Tira- 
mosomenuálacarte e dei- 

O Senac RJ AS 
espera você no NG 
Rio Gastronomia! 

CASA 

15h: Redescobrindo ingredien- 

tes", com Rata Gomes (ltacoa) 
16h30:* O verdadeiro farmto 

table brasileiro”, com Rodrigo 

Bellora (Vale Rustico = R5) 

18h: “Terroirs do Brasil.com Jérâme 

Dardilac e Car os Cordeiro. Oereci 

mento Fairmont Copacabana. 

19h30: “Monte sua adega”, com 
Filipe Novais, Oferecimento 

GrandCru. 

Animasom: R$ 50 (primeiros 30 

minutosje R$ 20 (a cada meia 

hora adicional). 

Show: Samba de SantaClara 

(14h Filhos da Música (20h) 

Ingresso: AentradacustaR$ 65 
Vendas pelo site ingressocer- 

to.comyriogastranomia. 

Onde e quando: Jockey Club 
Praça Santos Dumont 31. Gávea. 

Sab, do meio-dia à meta-noite. Dom, 

dometo-dia à5 23h. Até amanhã 

xamos apenas o Porco San 

Zé, que é nosso carro-chete 

e serve duas pessoas, COMO 

opção para quem não pre- 
ferir o menu completo. 

Acho que nosso mérito é 
dar acesso para quem quer 

ter uma experiência gas- 

tronômica sem gastar todo 
osalário do mês. 

No total, passam pelas 

casas comandadas por Ja- 

naina — são mais três, to- 

das em São Paulo — 50 mil 
pessoas por mês, segundo 

ela. Mas como agradar ato- 

dos? Eisa receita da chef: 
— O olhar crítico das pes- 

suas pesa bastante, mas, se 
eu conseguir 80% de apro- 

vação, já fico satisfeita. Não 
existe perteição, 

VILLARINO 
BAR 
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Festival de absurdos 

As recentes atitudes do 
presidente da República já nós 
obrigam a considerar seriamente 

a possibilidade de estar sofrendo 
uma reação psicótica aguda que 

torna indispensável uma 
intervenção psiquiátrica 

CÂNDIDO ESPINHEIRA FILHO 

BO 

Otestival de absurdos 
protagonizados pelo 
pseudopresidente é interminável. 
Em live, ele “ameaça” divulgar 05 
nomes dos técnicos da Anvisa 
responsáveis pela liberação da 

vacinação em crianças de5 all 
anos, claramente em mais um 
movimento antivacina. Eles 
deveriam receber medalhas de 

hanra ao mérito pela qualidade 

do trabalho, por não se deixarem 

intimidar e pela percepção da 

urgência que significa vacinar 

nóssas crianças É inaceitável ter 
na Presidência alguém com tal 
núvel de irresponsabilidade, 

estupidez e tão 

mal- intencionado 
FRANCISOO JIGÉ L GUIMARÃES 

RO 

Ão lado da Anvisa 

Os brasileiros decentes, 

esclarecidos e verdadeiramente 
comprometidos com às destinos 

do país e do povo brasilego 

devem firmar apoio incondicional 
e pública às decisões de natureza 

cientifica da Anvisa em favor da 

vacinação de crianças contra à 
Covid-19. Defendamos a ciência 

neste cenário nacional de 

obscurantismo, mentira, 

desinformação e retrocesso 
Defendamos 0 processa 

elvilizatório. Defendamos 05 

tecnicos da Anvisa 

Defendamos a Anvisa. 
HENATO CHUbSPANILHA 

Bo 

Clube | 
O GLOB 

É necessário que alguém consiga 
avisar do presidente, 30 

Queiroga, a alguns outros 
ministros, ao Nunes Marques e 
demais integrantes do governo 

que ocertificado de vacinação se 
refere à Covid, pois, contra a 

ignorância, infelizmente ainda 
não existe imunizante. Portanto, 
não precisam se preocupar. 

Quanto à vacinação de menores, 
coube à Anvisa brilhantemente 

fazer a parte dela. Cabe ao 
governo através do SUS 
disponibilizar a vacina o mais 

rápido possível e 4os pais (e não 

ao Ministério da Saúde) caberá a 

decisão de vaciná-los ou não. 
SYLVIO RURT 

BID 

Sociedade refém 

Bernardo Mello Franco, por 
favor, me explique uma coisa: O 

presidente comete crimes, o 

PGR não faz nada porque éum 
bandido. e o país fica refém 
desses dois deliquentes? 

A Constituição não previu essa 
situação? 
MARCUS VINÍCIUS L DE FIGUEREDO 

EI 

Corrente de orações 

Faço minhas as palavras da 

leitora Dulce Caldeira ( Desejo 
para 2022717 de dezembro). 
Quem sabe se nos unirmos 

numa corrente de orações 
tenhamas nósso mator pedido 

atendido: "livrai-nos do Mal!” 
Amém! 
BLAMRETHA DL 

RID 

Capitão acima da lei 

Acreditando que “uma mentira 

repebda mil vezes torna-se 
verdade”, Bolsonaro dissemina 

fake news a torto e a direito: 

defende ditaduras; homenageia 
torturadores; apadrinha 

milicianos, aparelha instituições; 
e, coma déspota planando acima 
da lei, afronta impunemente o 
Estado democrático de Direita, 

como se estivesse (estaria?) em 

uma republiqueta de bananas 

Lamentavelmente muitos dos 

seus ajudantes de ordens — 

como os submissos penerais 
Pazuello e Braga Netto (réus 
confessos que, ao lado do chefe, 

ainda serão cesponsabilizados 

por muitas das mortes na 
pandemia) e os filhos Rachadinha 

12e3- ocupam o mesmo nível 
intelectivo e rezam pela mesma 
cartilha totalitária e oportunista 
do capitão. Ninguém merece... 

VLADIMIR MOREYRA DUARTE 
WIGUEL PEREIRA. Rá 

General mui amigo 

Concordo plenamente com o 

leitor Evandro Vieira ("Orações 
de Heleno”, 16 de dezembro) 
quando ele diz serem as 

declarações do general Heleno 

( de que reza todos os dias 

para que Jair Bolsonaro não 

seja assassinado) um 

incentivo para um novo 

atentado. Acrescento anda 
que elas revelam um deseja 
inconsciente de que tal ocorra. 

Quem tem amigos como esse 
não precisade inimigos. 
MLABIÉZA PENALVA 

NITERO, RU 

Pense no Haiti 

As eleições estão aí, gente, É 
um escárnio o povo pagar 

mais de US$ Lhilhão (R$5.7 
bilhões) para bancar o Fundo 

Eleitoral, 
Não adianta bular. Dipo como 

Caetano: "Penseno 

Haiti/Reze pelo Haiti/O Haiti 
é aqui/O Haiti não é aqui”. 

INÊS ALFARERO 

RO 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE CONDAÇÕES DA DFERTA NO SITE CLIBEDOLDAO COM BA 

Família unida em prol da 
sua calma e bem-estar 

Vacina poderosa 

No Brasil têm circulado dois 
tipos de virus! O coronavirus, 
contralo qual, graças à cência, já 
temos vacina. É um outro, talvez 
mais perigoso, insiste ainda em 

propagar males pelo país afora! 
De nome pouco conhecido, O 

bolsovirus espalha fake news, 

enfrenta a ciência e traz a fome e 
Falta de esperança a um povo 

sofrido! Mas. de acordo com 
pesquisas, uma nova vacina já foi 
desenvolvida e sera lançada dia 3 

de outubro de 2022! É poderosa, 
afasta de uma vez sõo viruse 

“seus” variantes! Vai ser aplicada 
na veia! 

RONALDO SPAGNUOLO 

BELO HORIZONTE MG 

Decisão de Fux 

Muito oportuno o editorial do 
GLOBO sobre a decisão do 
ministro Fux de acelerar o 
cumprimento das penas dos 
condenados pelo incêndio da 

Boate Kiss. Essa atitude, embora 
ao arrepio do previsto na 

Constituição, conta com amplo e 

compreensível respaldo popular, 

parque, no Brasil, há sampre mais 
um recurso protelatário à 
disposição de quem pode pagar. 

Ou seja, na prática, raramente 05 
culpados são efetivamente 

punidos. 

Por que não há nenhum 
movimento concreto para se 

mudar o processo peral 
brasileiro, pondo fim aos infinitos 

recursos protelatórios? Por que 
não ha nenhum movimento para 
mudar o poder judiciário, com 

julgamentos menos demorados? 
A resposta é que |sso não 

interessa a ninguém. O 
Judiciário está confortável com 
seus prazos infinitos. Os 

advogados amam um processo 
peral que permite garantir aos 

clientes a desejada impunidade 

e consequentemente, suas 

'Les Miserables': confira 
o famoso musical no Rio 

Sibado 18122021] O GLOBO 

0) O maranhense campeão da Sapucaí Leitores 
NAME  Hálanos morriao carnavalesco Jodosinho Trinta. que marcou uma era no Ro. 

régias remunerações. Sónio 

interessa, evidentemente, às 

vitimas e às suas famílias. 

EDGARDO JOAQUIM DX DO PRADO 
RIO 

Jogo no Brasil 

Em meio às comemorações 
“terrivelmente evangélicas” em 
Brasilia, avança na Câmara 
projeto que legaliza o jogo no 
Brasil. É isso tem causado 
cizânias entre 05 contrários à 
proposta depois que foi levantada 
suspeita de que o lider do bloco 

evangélico, Cezinha de 
Madureira, de SP, fechou acordo 
secreto com o presidente da 

Câmara, Arthur Lira. O que causa 

estranheza é que já existem 
varias modalidades de jogos 
liberadas no Brasil. Qu as casas 
Intéricas que acestam apostas 

bancadas pela Caixa só recebem 

contas ? E quando será que os 

parlamentares vão votar a 

obrigatoriedade de pagamento 
de impostos pelas igrejas dos 
Malafaias da vida, de Edir 

Macedo R.R. Soares e tantos 
outros pastores apotados pelo 

genocida ? 
CÉLIO CAMPOS 

RIO 

Uber no Reino Unido 

Discordo do leitor Eduardo 

Magalhães Machado quando 
criticao TST por exigir a 

abrigatoriedade do 
estabelecimento de vinculo 

empregatício para profissionais 
que usam plataformas digitais 
(Vínculo empregaticio” JE de 

dezembro). Lembro a reportagem 
“Motoristas de Uber no Reino 

Umdo terão vinculo empregatício, 
férias remuneradas e plano de 

previdência” (17 de março de 
20214 Estamos com brutal 
concentração de renda nestas 
plataformas digitais com baixo 
retorno social e previdenciário 

18/12/1571 

cm PENAS E tilho, Christian, dois 

família não necessania- estudiosos de técnicas 
mente é uma idmaamisca dessas práticas Eles 
da você sabla? ACasa lil, trabahamocomecolta- 

parceirado Chibe O GLO- oradores e métodos 

BO éaprovadequeos vindos do exterior — 

laços de parentesco Christian, imdlusive, 
podem. sim, servir de importou de 

hase para 05 negó- Londres a 

cios, inchusive nd chamada 
aqutesvoltados SADIA? ct thga! 
paaobemestar. uma das especia- 

Localizadanalrca um likades do espaço 
dos bairrosmasbebsdo  canoca Porkã assi 

Rio, 0 estúdio de yoga e nante tem 30h de 
terapias é administrado desconto Veja mais 

porFemandaCoelhoeseu  emnossosite, 

LOTERIAS Qliesie deér checar iss css também 

Para onde levam todos 
os caminhos do Rio 

Sul carioca, ores 
15% taurante estáinsta- 

desconto lado em um casarão 

de dois andares e 

—=esAS Moitadascari-  olereceos pratos 

ocas costumamchegar  maisconhecidos 

sempreao mesmo dagastronomia 

lugar: o Galeto Sat's, presentenos bares 
ondeassinanteOCGLO-  dacidade Háainda 
BOtemiSfdedescon- umavariadadedeo 

to-— golerta é válida mais de 300 rótulos 

paraaunidade darua de cachaças de 
Real Grandeza, em vários tipos na carta 

Botafogo e não inclui 

bebidas. Tradicional» 

menteconhecidoem 

meio à boemiada Zona 

debebidas, truto 

de uma trabalhosa 

pesquisa feita pelos 
proprietários. 

cm SUCESSO EM Paris 
a partir da décadade 

1980, omusical'Les 

Miserables éuma adap- 

tação da obra de Victor 

Hugo, de 1862, coma 
Restauração lrancesa 

como pano de fundo. 

São narradas as trági- 
cas desventuras de um 

ex-prestdiário, uma mãe 

solteira, umacriança 

forçada a trabalhar eum 

grupo de estudantes 

revolucionários — 
todos na Françade 
1815 4 1835. Adapla- 

da para as telas do 

cinema. apeça já 
passou por Londres, 

Mova Yorke até pelo 
Brasil. Agora. no 

Teatro Prudential, 

na Glória, a monta- 

gem acadêmica do 

espetaculo sai com 
ingressos a 50% OFF 

para assinantes. 

Contira mais deta- 
lhes no site do Clube 

Quando um trabalhador se 

acidenta, é o Estado que arca 

com o tratamento de saúde, 

ficando a plataforma imune de 

qualquer responsabilidade, 
Quem paga a corta é a 

sociedade. 
PAULO FERREIRA CARVALHO 

Ro 

Futuro da poupança 

Lim trabalhador, agora com 70 
anos, não pode mais trabalhar. 

Em sua vida toda, economizou 
R$ 500 mi até novembro de 
2012, quando resolveu parar Sua 

renda atual é o INSS de um 
Salário minimo e, para 

complementar, ele usa a sua 

reserva, QUe, por segurança, 
deixou na tradicional caderneta 
de poupança. Hoje ele descobriu 

que seus R$ 500 mil valem R$ 
547 mil (9,43%) e que a inflação 
no periodo toi de 19%, o que fez 

ele entender que perdeu 9,57% 
do seu poder de compra 
Conclusão: esse velhinho perdeu 
quase 10% de seu poder 

aquisitivo em três anos. Como 

será daqui para a frente? O 
governo deveria acabar com a 

caderneta de poupança ou 

fazé-la mais atraente Basta de 
enganar a população menos 
esclarecida. 

ROBERTO SOLANO 
RO 

Engate de reboque 

Pessõas Usam engate de reboque 

preso à traseira do carro como 

truque para evitar encostadas, e, 
i550. à administração pública não 

deveria admitir. O engate se 

projeta da linha da traseira do 

veiculo, impedindo o motorista 
atrás de calcular distância ao 

estacionar nas vagas, cujo 

tamanho é estimada sem levar 
em conta esse acessório. 

MARÍLIA CUSTÓDIO SANTOS 

WTÓRIA ES 

HÁ 50 ANOS 
Botafogo tira Ubirajara da decisão do Brasileiro 

EUA mobilizam navios e aviões 
de Cuba 

easil propõe integrar 
SAM ConrhCANia COI Japao 

Nilton Santos explicou ontem ao goleiro 

Ubirajara Motta o motivo de seu afastamento 
do time do Botafogo amanhã, no Maracanã, 
no jogo decisivo do | Campeonato Nacional 
de Clubes contrão Atlético Mineiro: elenão 

está psicologicamente preparado para jogar 

Em seu lugar, à técnico Paraguaio escalará 
Wendell. O testo do time é o mesmo que foi 

goleado pelo São Paulo por 4 xOnaúltima 
quarta-feira, mas todos os jogadores alvinegros 

estãocertos de que desta vez ganham, 

LOTOMANIA jconcorso 2 250/00.4.5.8.73.M 31.02 53.34.38 38.43 48 58.63 MM. 84.85 9 QUA joncoro Sia DM. 30.56 LOTORÁCA peorarso AO ESIMAREMNMBEÉMARNA 
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GUSTAVO 
POLI 

Ó 
esgota pgs er e 

O Pai-Nosso 
e o palavrão 

Nº meio do episódio 3 dasérie "Acesso To- 

Wal — Botafogo” (SporTV), q técnico 
Marcelo Chamusca reúne os jogadores 

após uma der rota para o CRB em Maceio. 

Os atletas lazem um circulo e ouvem o imi- 

tado treinador no vestiário. Com seu estilo 
docemente rústico, Chamusca passa o sa- 

bão sem medir palavras. Cobra o time. So- 

bram palavrões e expletivos. Chamusca es- 

braveja, anda de um lado pro outro, xinga, 
se abraça aos jogadores, xinga mais um pou- 
co, respira fundo fala: 

— Vamos rezar! 
Todos engatam de imediato um Fai-Nos- 

so em voz alta e olhos fechados. A revolta é 

substituída sem plaquinha. Sai palavrão, 
entraoração, O contrasteé divertido. Nace- 

na vemos um pouco desse Brasil sincrético, 

que mistura velas, imagens de santas e cru- 
cifixos com superstições ecrenças das mais 
variadas origens. João Saldanha, treinado: 

e jornalista, criou uma frase famosa sobre o 
sobrenatural no futebol. Dizia ele que se 
macumba ganhasse jogo... tado ano o cam- 

peonato baiano terminava empatado. A 

brincadeira vale para qualquer religião. 

Afinal, se todos rezam e sóum ganha... não é 
a oração que faz diferença, certo? Não existe 

favorecimento do Homem-lá-de-cima. Mas 

parece haver uma sensação do tipo “ai daquele 
que ousar não rezar”, Ou seja, na chivida, va- 

mos fazer essa oferenda. Esteescribaécristão, 

acredita em Deus —e tem opinião de que ele é 

MUDANÇA DE ESTATUTO O 

imparcial, bondoso e não precisa de VAR. E, 

apesar de sua infinita paciência, deve terceiri- 
zar. E certo que o paraíso tem um santo escala- 
do para o departamento de preces mundanas: 

— São Pedro? 

—[Diga, Ferreira. 

— Chegou aqui que o Cruzeiro o está pe- 

dindo para ganhar do Vasco. E o Vasco está 
pedindo para ganhar do Cruzeiro, Como va- 

mos administrar isso? 

O vestiário exibe — Olha... lalacom o 

a mistura de Peçanha porque agora 
crenças, origens estou ocupado fazen- 

do chover, ok? 

OQuainda: 

e cultura que 

gera o jeito 
brasileiro de — Olha, tem um pe- 
jogar futebol, de | didoaquido América... 
viver futebol — Esse caiu na repar- 

tição errada, meu filho 
Manda pro subsolo. 

Uma anotação em forma de ressalva éneces- 
sária: este colunista é produtor-executivo da 
“Acesso Total”, logo suspeito para elogiar. Mas 
oelopio a seguir se pretende genérico: o baca- 

nade séries de bastidores (como “Acesso, "AÍ 

Cruzeiro pode negociar até 90% de ações 
saciedade Arênima de Futebol do chube pode ter ações nas mãos de investidores 

Pri 
OQREDEL 

of Nothing”. "Hard knocks', "Sunderland pa- 

rasempre”, “Get Back”) é que elas reduzem 
distâncias. Quando o público ouve Marcelo 
Bielsa discursando depois de uma derrota, Jo- 

sé Mourinho conversando com Harry Kane, 
as orientações de Guardiola... o espectador se 

sente mais próximo do produto tutebol. Os 

idolos são humanizados —e ficamos com van- 
tade de acompanhar suas histórias. 

Nossos super heróis de re pente tiram me- 

leca, rezam, xingam, brigam, falam palavrão, 
se abraçam. No caso brasileiro, q di ingente 
aumentao bichoe pulacom csatletas. Ojoga 

dor berra com paixão num dia e ameaça não 

jogar senão receber salário no outro. Otorce- 
dor cobra profissionais ao lado de um PM de 

huzil. O veterano com apelido de super-herói 

reza diante da santa e a seguir ensina o jovem 
pronussor a Tarrar no Cscantedo, 

Eamesmareceitados realityshows —a vida 

como ela é, pra usar aexpressão de Nelson Ro- 

drigues. O vestiário exibe nosso iquichifi cador 
profundo, a mistura de crenças, origens e cul- 
turaquegerao jeito brasileiro de | ogar futebol. 
De consumir futebol. E de viver tutebol. 

'O ano de 2021 foi um divisor de águas' 
Destaque do Brasil que foi prata nos Jogos de Tóquio saindo do banco, Rosamaria busca agora seu espaço no 

tradicional Novara, da Itália; com saudade da seleção, ponteira diz que sonha com mais uma medalha em Paris-2024 

CAROL ENOPLOCH 

Easnlet-açogldho cure Be 

Ss” bolo da equipe unida e 

vibrante que conquistou 
a medalha de prata na Liga 

das Nações e na Olimpiada 

de Tógulo e, em seguida, o 
ouro no SutAmericano, Ro- 

samaria, 27 anos, aposta no 
mesmo Pra que viveu 

com a seleção para a tempo- 

rada de clubes na Hália. No 
Japão, no evento mais impor- 

tante do ano, ela saiu do ban- 

DU para ser uma das protago- 

nistas. Agora, no tradicional 

Novara é reserva de Ebrar Ka- 

rakurt, a turca sensação do 

momento. À ponteiradizque 
suahora vai chegar: 

— Ficar no banco nunca é 

agradável. Sou tominha, que- 
ro jogar. Mas, quando acertei 
com o clube, sabia que seria 

assim. Acredito que, se for 

meu, chegará. Exatamente 
como na Olimpiada. 

Rosamaria diz que é dificil 

explicar como lida com a situ- 
ação. Ão mesmo tempo, em 

que quer seu espaço, ela posta 
etorce por Ebrar. Costuma di- 

zer que “acender a huz do ou- 

tro, não apaga à minha”: 

—Muitas vezes disputamos 

posição com quem gostamos. 
Se esse é o momento dela, es- 

tou torcendo. loga muito, ar- 

rasa e merece. O meu mo- 
mento chegará. O ideal, o que 
queriamesmo, era jogar ao la- 
do da Ebrar — explica a brasi- 

letra. — Acredito em mereci- 

mento e no momento certo, 

2021 foi o ano que mais me 

provou isso. Foi um divisor de 

ALR RU LDO 

Adaptada. Rosarmar:a comemora ponto pelo Hovara, vceider do italiana 

2021, detendeu o Casalmag- 

giore. E por causa de vários 
casos positivos de Covid-19, a 

equipe foi eliminada. 

Além de estar nos princi- 

pais torneios de ddrdies do 
mundo, Rosamaria tem cida- 

clania italiana e ligação afetiva 

com o país. Ela conta que ti- 
nha certeza que um dia defen- 

deriao time de Novara e que o 

fato de falar a lingua local aju- 
dou"80% naadaptação” Suas 
avós nasceram na Rália, eum 

to é professor de italiano. 

Criando pequena. em Nova 
Trento (SC), optou por esta- 

dar italiano no lugar do espa- 

nhol. E já adulta tez cursos. 
— Tenho a sensação de es- 

tarno lugar quedeveriaestar. 

Acdimitiu, porém, que a mu- 

dança não foi “molezinha” ea 
“cabeça fez diferença”. E de 
forma genérica comentou 
sobre o caso de Douglas Sou- 

za, que abandonou seu clube 
na Itália e voltou ao Brasil: 

— Talvez o problema seja à 

expectativa. Temos de enten- 
der e aceitar que somos es- 

trangeiros na casa deles. Vim 

com esta cabeça. Poderia não 

estar de acordo com muitas 
coisas, mas tentava entender 
o porquê e me adaptar. 

Para viver essa fase, Rosa- 
maria superou uma depres- 
são, iniciada em 2017. O 

processo durou até 2019. 

quando pediu dispensa da 
seleção, na vésperada Olim- 

piada. Ela teve medo de per- 

der espaço no grupo, mas 

precisava se cuidar, 
Par isso, afirma que 2021 

foi tão especial. À jogadora 

prataagora, com destaque aos 

40 anos. Ela acreditou que o 
momento dela chegaria, E 

continuou a trabalhar. 

Ela não sabe se repetirá a 
dobradinha com Carol em 
Paris, em 2024. Nem como 

serãa renovação: 

Quero poder buscar 
mais uma medalha, é com 

público. Tóquio foi lindo, 

mas entrávamos no ginásio e 

pensávamos na torcida. À re- 
novação faz parte. Sendo 
uma das mais experientes, 

tentarei auxiliar as novatas. 

águas que marcou minha vicia 
ecarreira. Oanoda realização 

de um grande sonho e que me 

mostrou que o trabalho seme- 

ado anos atrás, surtiu efeito, 
Por muitas vezes duvidei da 

minha capacidade, mas nun- 

ca parei de trabalhar. 
Rosamaria lembra que a 

Novara, vice-lider do Cam- 
peonato Italiano disputa a 

Champions League. E para 

dar conta da agenda, no en- 
tender da atleta, o treinador 
Stefano Lavarini terá de usar 

com frecquência às DESErvas. 

O Novara fez duas partidas 
pelo torneio e Rosamaria foi 

Htular na última, contrao VK 

Liberec, na República Teche- 
ca. Marcou 15 pontos. Na 

quinta-feira, jogará contra o 

Dinamo, em Moscou. 

Rosamaria esta na terceira 

temporada na Itália. Em 

2019/2020, jogou pelo Peru- 

gia, À competição foi inter- 
rompida pela pandemia do 

novo coronavirus. Em 2020/ temporada será longa e que o 

BOTAFOGO o Mirassol, clube paulista que FLUMINENSE 

Permanência de detémos direitos econômicos Tricolor perto 

Luis Oyama fica de Luis Oyama, ea tendências de acerto com 
difícil para 2022 qnto | Interal Cristiano 

a próxima temporada. O maior 

problema é adiscrepância entre 

mm) Botatogo pode perder 

um jogador importantena 

campanha do titulo da Série B 

deste ano. O alvinegro enfrenta 
dificuldades na negociação com 

apedida do Mirassol e aoferta 

alvinegra O Botalogo deseja 

contratá-lo em delinitivo, mas 

S0 Fo! capaz de chegar acerca 

de 30% da pedida, 

O lateral-esquerdo Cristi- 

ano do Sherilt, da Moldávia, 

está perto de acertar como 

Fluminense Um dos destaques 
dasurpreendente campanha do 

conquistou a prata ão lado da 
melhor amiga: Carol Gattaz, 

de 40 anos. Ambas estrearam 

em Olimpiadas. 

— Minha maior saudade é 
da convivência com as meni- 

nas. E da Carol, minha parcei- 

rade tudo, Ela é exemplo do 
que falo, Foi cortada da Olim- 

piada duas vezes e ganhou a 

elube na Ligados Campedes, 

comtrês assistências. o jogador 

de 28 anos recebeu muitas 
propostas.mas quer voltar ao 

Brasil e segundo o ge, o sherill 
jateriaaceitado aofertatricolor 

Nascido em Niterói, Cristiano 

começou no Vitória-PE epassou 

porciubes como CRB. Criciúma 

e Volta Redonda antes deir para 

o futebol da Moldáviaem 2017 

VÁLDEBADA PNEUS & PANTIE DO ARO pá, SERVIÇOS RE MIDI TAM = 
va, Fes A a EO e Ra O EEINTES DUNA CE PRE MEIGA 
faia Cla DE Emb iry SOMENTE DA MARCA CONTINENTAL 

9212765-6700 
AV. NILO PEÇANHA, 1249 

RUA OTÁVIO TARQUINO, 1248 
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ESPORTES 

COM PERNAS 
PROPRIAS 
Investidor diz que não 
precisará emprestar ao 
Atlético-MG em 2022 

RAFAEL OLIVEIRA 
ento ol clheçãe rats a a! bs 

ocomeço de 2021, durante 

debate sobre as metas es- 

portivas da temporada, Cuca 
opinou que a Libertadores de- 
veriaser aprioridade do Atléti- 

c0-MG. Foi convencido pelos 

investidores do clube — cha- 
mados de 4Rs, torcedores mi- 
lionários que injetam dinheiro 

to de mais de R$ 330 milhões 

peranteo clube. Segundo ele, 

o maior reforço para a próxi- 
ma temporada não será ne- 

nhum jogador. 
— Não vou emprestar di- 

nheiro para o Atlético. Este 
ano foi necessário, ano passa- 

do também. Mas em 2022 

não, Esta é a grande notícia. O 
maior reforço para o Atlético é 

andar com as próprias pernas 

APÓS A PRATA DO 
VOLEI EM TÓQUIO 

Rosamaria busca 
seu espaço na Itália 
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A COLUNA DE 
USTAVO POLI 

O Pai-Nosso 
eo palavrão 
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e participam da gestão — de -— disse o empresário, que, dade apenas na reta final da base forte. A gente quer que, forma estatutária para blindar Turbinado. Para 
que o Brasileiro era muito apesardeenalteceramuscula- temporada, a arrecadação li. aqui, elasejamaioremaiscon-. o clube de decisões que pos- montar eenco 
mais desejado pela torcida. O tura financeira do campeão  quida foide R$34,7milhões.  sistente. Em 2022 a base vai samlesaroscohes. campeão 
tempo mostrou que não era brasileiro, ainda não pretende começar afazerdiferençapara  Entreassugestões estãoo mineiro, 

preciso escolher só umalvo. O cobrar sua parte na dívida. — INVESTIMENTO NA BASE o Atlético. Não se faz base de mp ou acriação brasieipeda 
Galo levantou três taças e foi Oclube ainda nãomedevol. Segundo Menin, o planeja-  umalhora paraaoutra, masas de limites para a antecipa-  Copado Brasi 

até a semifinal da única que veudinheiroe nemvaimede- mento traçado pretende, em  criasvãocomeçaraaparecer | ção de receitas futuras. Ou- Atlético-MG 

não levou. Com um desempe- volver no ano que vem. 2022, impulsionar a integra- Como fhuxode caixa alivia- tra é um plano de cargos e gastoumasde 
nhodestes,a perguntaquefica  Aforçaparao Atlético-MG — çãoentreabasecotimemult-  docabasedotimemontada o salários para evitar paga- R$355 milhões. 
é:oque esperar de 20222 andar com as próprias pernas campeão. Em 2021, foram in-. focodos4Rsvaiparaapolítica mentos no corpo adminis- dinheiro 
O GLOBO conversou com — em 2022 vem do pagamento vestidos R$ 12 milhões emes- Hoje, a satislação é totalcomo trativo acima da média do emprestado 

Rubens Menin, um dos Rs das dívidas mais urgentes — — truturae qualificação defunci- presidente Sérgia Coelho, que mercado. As ideias não são pelos 
(osoutros são seu filho Rafael principalmente as cobradas  onários das categorias inferio- se elegeu há um ano com o novas, mas ainda não foram investidores do 
e os empresários Renato Sal. na esfera da Fifa (foram quita- res. Sem revelar valores, ele apoio deles. A primeira medi- levadasá frente. Ametaéle- clube 
vador e Ricardo Guimarães) 

que viabilizaram a monta- 
gem de um elenco de mais de 

R$ 355 milhões e que ajudam 
amantera folha de pagamen- 
tos em dia, apesar da divida 
totalde R$ 1,2 bilhão divulga- 

da no último balanço finan- 
ceiro. O sócio-majoritário da 
construtora MRV é o princi- 

pal investidor, com um crédi- 

dos cerca de R$ 90 milhões, 
segundo Menin) —e das re- 
ceitas de 2021. 56 com patro- 

cinios, foram mais de R$ 60 
milhões. As premiações pelos 
titulos ultrapassaram R$ 145 
milhões. O número de sácio- 

torcedores explodiu de 58 mil 

hã um ano para 126 mil. Com 
bilheteria, mesmo com o Mi 

neirão liberado em sua totali- 

diz que as cifras serão amplia- 
das na próxima temporada. 
O Galo se espelha nos rivais 

para fazer da venda de direitos 
econômicos uma importante 
receita. Além do retorno téc- 

nico que a revelação de bons 

iogadores pode proporcionar. 
— O Palmeirasestânafrente 

do Atlético. O Flamengo tam- 

bém. O São Paulo sempre teve 

da do mandatário, aliás, foi cri- 
arum comité com ele, seuvice 
José Procópio e os quatro in- 

vestidores. É onde as princi- 
pais decisões são tomadas. 
Odesejoé que Coelho não só 

termine-o mandato como seja 

reeleito. Mas, como não há ga- 

rantia de que a presidência 
sem pre estará em mãos conh- 

áveis, Menin defende uma re- 

vá-las à votação do Conse- 
lho Deliberativo em 2022. 
-— () estatuto é antigo. Te- 

mos que atualizá-lo de tal 

modo que dirigentes te- 
nham compromissos, que 
não possam fazer atos que 
venham a inviabilizar o 

Atlético. Como já fizeram 
no passado. Porque o con- 

serto é cada vez mais dificil. 

ENTREVISTA reforça sua condição deum — certonahoracerta. de tudo, tentando me mo- Vale lembrar que dia 30 

Cuca TÉCNICO DOATLÉT COMO dos melhores técnicos bra- dernizar ao máximo, E nun- de janeiro eu estava no Ma- 
sé sileiras de sua geração, Já são 17 anos desde o caabrindo mão do meu racanã disputando a final 

“NT primeiro trabalho em clube estilo. Isso tem dado certo. daLibertadores. No mesmo 
NUNCA ABRI MÃO Você é o primeiro brasileiro grande e você se mantém ano, de novo fui longe, che- 

DO MEU ESTILO eleito melhor técnico do disputando títulos. Quala OmelhortécnicodoBrasil  gamosâsemifinal, tendoa 
THALES MACHADO ihskes auchasolaglats co be Brasilem três anos. O que diferença do Cuca? teve que ganhar dois títulos melhor campanha, o me- 

você teve que ainda falta a A cada ano é maisdificil,a grandes para isso em 2019 e lhor tudo, mas infelizmente 
seus compatriotas? competitividade égrandee 2020. Jesus levou a fui eliminado. Tivemos a 
Não tenho nada de dife- onivel de exigência sobe Libertadores e o Brasileiro. conquista do Mineiro, do 

De: de dois anos de GLOBO/Extra, Homem à rente em relação aos outros muito. E preciso se atuali- Abel, aLibertadoresea Copa BrasileiroedaCopado 
supremaciade técnicos trentedo Atlético-MG no treinadores brasileiros. zar. Tenho todo esse tempo — doBrasil. Esteano, você Brasil, Foi um ano maravi- 

estrangeiros no futebol ano mágico, deconquistas  Temostécnicos hons, óti- na primeiradivissoetodos — venceuo Brasileiroe a Copa lhoso para nós. Tomara 
brasileiro, Cuca terminou do Mineiro, da Copa do mos. Em 2022 pode ser os anos disputandoalgo. Na de Brasil. Sero melhor está Deus que outros treinado- 

2021 como olider do Brasile do Brasileiro, ele outro treinador brasileiro China, fui bicampeão. Es- mais dificilhoje do que hã res brasileiros tenham o 
ranking de treinadoresdo | celebraatemporada que que não eu, E tero time tou sempremeinteirando  algunsanos? mesmo êxito que tivemos. 

Como gosta de jogar Paulo 
Sousa, um dos alvos do Fla 
Técnico português de 51 anos atualmente dirige a seleção da Polônia 

FIEDE SETA 

aloe seeoagiaber tór fm 

pvc conhecido no Brasil, 
o português Paulo Sousa 

desponta como uma das op- 

ções para treinar o Flamengo 

oriundas da escola portugue- 
sa de treinadores. Atual trei- 
nador da seleção da Polônia, 

o profissional de 51 anos é 

uni ex-volante que já se aven- 
turcu muito como técnico, 

Sousa começou a treinar nas 

cateporias de base da seleção 
portuguesa e rumou ao lute 
bol inglês: rodou por Queens 

Park Ranpers, Swansea é Lei- 

cester, sem muito sucesso. O 

cenário mudou no Videoton, 
da Hungria, em passagem vi- 

tenta lavar a 

Polônia à Copa 

do Mundo 

turicsa, que se sucedeu depois 

porconquistasda liganacional 
em Israel, pelo Maccabi Tel 
Aviv e, na Suiça, pelo Basel, 

Sousa começou a ganhar 
maischances nos principais 

cenários europeus. U me- 

lhor momento da carreira 
nas grandes ligas foi seu ini- 

cio na Fiorentina, em 2015. 

Por lá, estabeleceu bem as 

bases de sua ideia de jogo: a 
predileção por uma propos- 
taorganizada e flexível. 

O técnico gosta de atuar 
com um esquema de três za- 

gueiros na construção do jo- 
go, mas que também seja ca- 
paz de adaptar-se rapida- 
mente a se defender numa 

linha de quatro jogadores. 

Seu jogo é de paciência, bus- 
cando o erro doadversário, 
Atualmente, o técnico tenta 

levar a Polônia à Copa do 

Mundo, Vem de uma campa- 
nha decepcionante na Euro, 

de eliminação na fase de gru- 

pos. Mas conseguiu levar o ti- 
me à repescagem e terá pela 
frente a Rússia, EM mArço, 

Vasco anuncia dois 
jogadores do CSA 
Goleiro Thiago Rodrigues e volante Yuri se 
destacaram pelo clube alagoano neste ano 

Vasco hinalmente anunci- 
ou ontem os dois primei- 

ros reforços para a temporada 

de 2022.0 goleiro Thiago Ro- 
drigues e o volante Yur, que 
se destacaram nestatempora- 

da pelo CSA, quinto colocado 

na Série B, estão de mudanca 
para São Januário. Ambos as- 
sinam contrato até dezembm 

do ano que vem. 

As novidades dão um si- 
nal da estratégia do clube 

para não repetir o fracasso 

de 2021, quando não con- 
seguiuo retorno à primeira 
divisão. O Vasco mira jopa- 

dores menos conhecidos, 
experientes de Série B, que 

vislumbram a primeira 

chance em um clube de ex- 

pressão nacional. Este ano, 
a diretoria contratou prin- 
cipalmente nomesde Série 

A, já distantes dos melho- 
res dias. À escolha não deu 
certo nó fim. 

Rodrigues e Yuri são as du- 

as primeiras contratações 
com o gerente de futebol 
Carlos Brazil à frente do de- 

partamento vascaíno. Até o 
momento, dez jogadores já 
deixaram o Vasco, 
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NELSON GORBI 
ma Ls pontes Caem! Ti 

m sua missão de preser- 

E var & manter viva à me- 

móriae destacar a produção 

cultural, os museus cons- 

tantemente se deparam 
com ao desafio de reviver 

momentos traumáticos da 

História e, ao mesmo tem- 

po, criar para os visitantes 
um ambiente estimulante e 

repleto de informações. Du- 
as instituições recém-inau- 
guradas encaram essa ambi- 

valência ao apresentar ao 

público seus acervos é pro- 

gramas institucionais: O ca- 
roca Museu da História e 

Cultura | Afro-Brasileira 

(Muhcab), que passou a 
funcionar a partir do dia 23 
de novembro, na Gamboa; e 

à Museu Judaico de São Pau- 

lo (MU), que abriu suas 

portas no dia 5 destemês, no 

bairro da Bela Vista. 

Uutro projeto no Rio tam- 

bém teráum viês semelhan- 

te, ao abordar um dos even- 

tos mais perturbadores da 

Humanidade: inaugurado 
em dezembro de 2020 no 

Morro do Pasmado, em Bo- 

tafogo, o Memorial às Viti- 

mas do Holocausto vai ga- 

nhar até o segundo semes- 

tre de 2022, no subsolo, 

uma exposição interativa 
permanente, destacando o 

antes, o durante e o depois 

da ascensão do nazismo eda 

adoção da Solução Final nos 
campos de concentração 
As iniciativas seguem os 

passos de outras instituições 
mundiais bem-sucedidas, 

coma o Yad Vashem, em Isra- 

el, o Museu da Paz de Hi- 

roshima (Japão), o Memorial 

do 11 de Setembro (Nova 

York) e o Museu do Apar- 

theid de Joanesburgo (Africa 
do Sul). Como em outros pai- 

ses, muitas vezes os projetos 

nascem do próprio desejo da 
cortado de que sua his- 
tória seia contada para que 

tais horrores não se repitam. 

—O Museu Judaico é um 

projeto de Munos Anos, € 

nasce com essa missão de jo 

gar luz sobre a história de um 

povo que sempre viveu per- 
seguições desde a sua ori- 

gem. Mostramos como essa 

trajetória de exílios e precon- 
ceitos marcam a sua cultura, 

mas também apontamos to- 

das as formas de resistência 

desenvolvidas ao longo dos 
séculos — comenta Felipe 

Arruda, diretor do MU]. 

Uma visão semelhante ado 

Mulhcab, pensado em termos 
de associação com outros lo- 

cais e instituições da região, 

como o Cais do Valongo, Pa- 
trimônio Histórico da Hu- 

manidade pela Unesco, e o 

IPN (Instituto de Pe squisa e 

Memória Pretos Novos), Pa- 
ra o diretor-geral Leandro 

Santanna, se debruçar sobre 

os horrores do passado possi- 

bilita abrir novas perspecti- 

vas para opresente eofuturo: 

SEGUNDO CADERNO 

h, ' 

História viva. Museu Judaico de São Faulo, inaugurado É a 5 de dezembro: 

CULTURA 
VE VEM 

DA DOR 
MUSEUS RECÉM-INAUGURADOS QUE ABORDAM 
TEMAS COMO O HOLOCAUSTO E O RACISMO 
ENFRENTAM O DESAFIO DE TRANSFORMAR 
TRAUMAS HISTÓRICOS EM EXPERIÊNCIAS 
INTENSAS PARA OS SEUS VISITANTES 

dE gu 

nslitulção destaca volências mas também as formas de resistência desenvolvidas 20 longo dos 

— () nuseu faz este exer- 

cício de encarar o quão de- 

sastrosa foi a escravidão no 
Brasil, por sua violência, 

sua duração, e tentar refletir 

sobre seus impactos na soci- 

edade. Nosso programa tra- 
balha estes temas não só 

através do acervo, mas tam- 

bém no diálogo com à co- 
munidade e em ações reali- 

zadas no museiL 

Para ampliar as possibili- 

dades destas iniciativas, a 
tecnologia surge como uma 
aliada. Ú m exemplo é oMu- 

seu do Holocausto em Los 
Angeles, que está desenvol- 
vendo, em parceria com o 

estúdio de realidade virtual 

Magnopus, um aplicativo 
que permitirá ao público de 

todo mundo visitar suas 

mostras à distância. No Rio, 

a interação com q digital 

também será a grande apos- 

O GLOBO | Sibado 18,17.20 

spundocadormo Poglobo. com.br 
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séculos 

ta do Memorial às Vítimas 

do Holocausto. 

— Os principais museus 
do Holocausto do mundo 

têm muito acervo físico, e é 

realmente impressionante 

VEE objetos cque Pertence 

ram às vitimas ou aos sobre: 

viventes. Me lembro de ter 

ficado impactado quando 
fui pela primeira vez ao Yad 

Vashem, aos 16 anos —lem- 

brao advogado Ary Berpher, 
presidente do Instituto Me- 
morial do Holocausto. — 

Mas queriamos criar uma 

experiência imersiva, em 
que os visitantes e, princi- 
palmente, as crianças e jo- 

vens possam vivencial 
aquele momento, Certa- 
mente irá ficar na memária 

de lorma mais intensa. 

MUITOS TIPOS DE | 
PERSEGUIÇÃO, NA PÃG. 2 
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MARIANA TEIXEIRA 
rreirdano, series do gl pum (be 

a comunidade judaica 
O brasileira, Aracy de Car- 

valho Guimarães Rosa é 

chamada de “O anjo de 
Hamburgo”. No Museu do 

Holocausto, em Israel, seu 

nome está no jardim dos 

justos entre as Nações, de- 
dicadoaos não judeus que se 

arriscaram para salvar vidas 

de judeus do extermínio na- 
zista, Sua história sera con- 

tada na minissérie em oito 

episó dios “Passaporte para 

liberdade”, parceria da TV 
Globo com a Sony, que es- 

treia segunda-feira, com a 

atriz Sophie Charlotte co- 
mo Aracy, e terá distribui- 

ção internacional, 

— Todo passaporte de uma 

pessoa de origem judaica ti- 
nha um "T”, para que não ti- 

vesse o direito de sair da Ale- 

manha. Aracy “sumia” com 
essa letra, dai o passaporte 

passava a ser como o de um 
alemão. Ela é considerada o 

anjo da família porque ne- 
nhum de nós existiria sem 

Aracy Então só podemos 

agradecé-la pela coragem 
que teve — diz Arnaldo 

Franken, filho de Karl 

Franken, um dos judeus sal- 
vos pela brasileira. 

Aracy se mudou para a Ale- 

manha em 1935, quando 

chegou ao fim seu casamento 
com o primeiro marido, o 
alemão Johann Eduard 

Ludwig Tess. Levou o único 

filho, Eduardo, e foi viver 

com uma tia em Hamburgo, 
onde, por falar quatro idio- 

mas, conseguiu trabalho no 

Consulado Geral do Brasil na 
cidade. Era chefe da seção de 

PARCERIA ENTRE 
GLOBO E SONY, 
'PASSAPORTE 
PARA LIBERDADE" 
CONTA HISTÓRIA 
DE FUNCIONÁRIA 
DE CONSULADO, 
MULHER DE 
GUIMARÃES ROSA, 
QUE AJUDOU A 
SALVAR JUDEUS 
DO EXTERMÍNIO 
NAZISTA 

m projeto concluído 
U apús 30 anos, idealizado 

pelo vereador e deputado 

estadual Gerson Bergher 
(1925-2016), pai de Ary, o 
memorial carioca traz em 

em seu nome a denúncia 
não apenas a perseguição 

aos judeus, mas a todos os 
grupos oprimidos pelo na- 

SN E DUTOS regi res tota- 

litários pelo mundo, 
— O fato de ter as vitimas 

destacadas no nome do mu- 

seu dá um aspecto mais am- 
plo à história que queremos 

= E e 

UMA H 
RASILEIRA 

ROÍNA 

CHAMADA ARACY 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

Eri Gio DS PRA GA 

Admiração 

Sophie Chariothe 

pedi para 

interpretar Aracy 

de Carvalho 

Guimarães Rosa 

ra minissérie: 

“não É sempre 

quea gente 

Encontra vma 

hsbória feminina 

COM Essa 

polênca” 

Apoio. Rodngo 

Lormbardi crou 

um Guimardes 

Rosa qué 

ampara Aracy: 

“E sbbre uma 

murher forte” 

INSTITUIÇÕES ESTENDEM 
ATENÇÃO A DIVERSOS GRUPOS 
contar — destaca Ary Berp- 

her. — Não falamos apenas 

dos milhões de judeus assas- 
sinados, mas de todas as viti- 
mas desta opressão: 05 ciga- 

nos, os homassexuais, os 

opositores do regime e os de- 
ficientes físicos e mentais, 

que foram as primeiras viti- 

mas do nazismo. Fazer com 

queop úblico entenda isso é 

mostrar que este é um moru- 

mento à Humanidade. 

O Museu Judaico de São 

Paulo também aborda ou- 

tras tipos de perseguições, 

inclusive contemporâneas, 

contra outros grupos: 
— Antes de entrar na parte 

da Holocausto em si, desta- 
camas várias manchetes atu 
ais sobre feminicidios, ho- 

motobia, transtobia e outros 
racismos, É preciso apontar 
que este não é apenas um 

processo histórico, que ainda 

solremos estas consequênci- 
as — ressalta o diretor Felipe 

Arruda. — Nesse sentido, já 
nascemos com um museu de 
alteridade, onde o público 
pode pensar a sua própria 

EPL -LE-SSA 

Casal. Aracy e Guimarães Rósa 

passaportes, e toi nesse Cargo 

que preparou vistos de entra- 

dano Brasil para judeus. 
No mesmo consulado, ela 

conheceu o segundo mari- 

do, o escritor João Guima- 

rães Rosa, então cônsul ad- 

junto. Os dois viveram em 
Ham burgo até 1942, quan- 

doogoverno brasileiro rom- 

peu relações diplomáticas 
com a Alemanha de Hitler e 

passou a apoiar os Aliados. 

Antes da volta, Aracy e Rosa 
ficaram quatro meses sob 
custódia do governo nazis- 

ta. até serem trocados por 

diplomatas alemães. Eles se 
casaram no México, porque 
ainda não havia divórcio no 

Brasil. Rosa dedicou a Aracy 
a obra-prima “Grande Ser- 
tão: Veredas”. 

LEVEZA EM MEIO À LOUCURA 

Disposta a interpretar Aracy, 
Sophie Charlotte decidiu ba- 

ter na porta de Jayme Mon- 

jardim, diretor-geral e artisti- 
co da minissérie, para dizer 

que queria o papel. A atriz 

nasceu e viveu na Alemanha, 

justamente em Hamburgo, 
até os & anos. 

— Eu me senti atraída por- 
que não é sempre que agente 
encontra uma história femi- 

nina com essa potência. 
Além disso, tinha a possibili- 

dade de talar sobre um tempo 
histórico de uma perspectiva 

brasileirae de fazer uma pon- 

tecoma história daminha ta- 
mília. A minha infância, os 

costumes culinários... Na 

minha casa, a gente falava 

alemão até eu me mudar e 
começar a trabalhar. E uma 

influência muito marcante 

para mim —explica Sophie. 
Aracy morreu aos 103 

anos, em 2011,e não costu- 

mava falar sobre o periodo 

na Alemanha. Foram o fi- 
lho, o neto e a bisneta que 

entraram em contato com 

o ES HIRO, rel ção 

Ho Mulheab. Espaços buscam integração com às comunidades 

ES EE 

Jayme Monjardim e com- 

partilharam documentos, 
totos e tudo o que sabiam. 

— Demorou quase um ano 
para eu entrar em contato, e, 
quando eles me contaram, fi- 
quei encantado. E uma pgran- 
de história de amor ao próxi- 

mo. Eu acho que isso e tam- 

bém o amor com o Rosa tra- 
zem leveza no meio de tanta 

loucura, Todo mundo já viu 
produções sobre o Holocaus- 
to, mas acho que temos a pro- 
pasta de alertar que existem 

pessoas muito boas ao nosso 

lado, mas a gente não perce- 
be — diz Monjardim. 

DEPOIMENTOS REAIS 

Rodrigo Lombardi, que in- 

terpreta Guimarães Rosa, 

diz que teve o cuidado de se 

ater aos latos para con Sr 

o personagem e dar o prota- 
gonismo a Aracy. 

— À responsabilidade de 
interpretar um dos maiores 

escritores do Brasil é enor 

me. Temos poucos regis- 

tros, me baseei em suas ati- 
tudes e criei um João que 

amparasse Aracy. Passa- 

orte para liberdade” é so- 
Fa uma mulher forte, que 
se doou, privando-se dos 

prazeres pessoais em prol da 

Humanidade —diz a ator. 

O processo de produção e 

gravação da minissérie durou 

três anos, periodo em que a hi- 

lho de Aracy morreu. O autor 
da obra, Mário Teixeira, ve- 

corda uma história que ouviu 

do próprio Eduardo, 

— Ele é um personagem da 

série, na época com 8 anos. 

Eduardo chegou à apertar à 

mão de Hitler, que percebeu 
que ele não era alemão e o 

questionou. Eduardo contou 

que era brasileiro, mas a pro- 

fessora logo disse que ele era 
neto de alemães. Hitler deu 

um tapinha na cabeça dele e 
continuou sua ronda, 
Alémderecriar, comatores, 

a história, a produção tam- 

bém mostrará depoimentos 
de familiares de pessoas sal- 

vas por Aracy. À minissérie te- 

ve partes filmadas em Buenos 

Aires e, além de Sophie Char- 

lotte e Rodrigo Lombardi, 
tem no elenco Tarcísio Filho, 

Gabriela Petry, os alemães Pe- 
ter Ketnath e Stefan Winerte 
a israclense Sivan Mast, O ro- 

teiro fail escrito por Mário Tei- 

xeiraem parceriacom aingle- 
sa Rachel Anthomye a a dire- 

ção é de Seani Soares. 

identidade em relação ao ou- 

tro, a partir de uma relação de 

respeito mútuo. 

Para Leandro Santanna, di- 
retordo Mulcah, ao criar pro- 

gramas dinâmicos e em con- 

sonância com os desejos da 
comunidade, os museus po- 

dem ajudar a conscientizar e 
evitar que estes traumas his- 

tóricos se repitam: 

— O racismo atravessou 
todos os periodos da Histó- 

ria do Brasil e hoje ele estã 
muito à vontade para mos- 
trar a sua cara. À partir do 

momento em que o museu 
passa A SeF vio não so Ccomnno 

um espaço de guarda de 

acervo, podemos trabalhar 

melhor estas questões e 

construir uma sociedade 
mais plural. (Nelson Gobbi) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Liatá haslingo, Thaymiá Rodrigees. 
Gabrea datunas e Gabriel Menezes 

hogutdeghodo cam be 
peste ineingpul set 

robo patrieabogu! 

IC 
Para"LOL: Serir,jáera!” 

reality comandado por Tom 

Cavalcante e Clarice Falcão 

disponivelno Prime Video da 

Amazon, Elereúneumgrupo 

de comediantes e perde o 

jogo quemrir. É um formato 

bemonginale divertido 

Paraaperucaeo vestido 

usados pela cantora 

Llaudia Leitte no” The voice 

Erasil'.na Globo 
anteontem. Ficou tudo 

estranhoá beça Seo 

objetivo dela era chamar a 

atenção, conseguiu 

ROBIN POGREBIN 
Cha Peguio Ferh Times 

Nº exemplo mais recente de 

disrupção da mercado de 

arte, um importante ex-execu- 

tivo de leilão se juntou, em 
maio, a especialistas em crip- 

tompeda para comprar a pin- 
tura de Banksy de 2005 “Love 
is in the air” (O amor estâno 
ar) por US$ 12,9 milhões e 

agora planeja vender dez mil 
pedaços dela como NFTs. 
O executivo, Loic Csounzer, 

que mudou o formato tradici- 

onal do leilão quando estava à 
frente da Christie's — princi- 
palmente ac orquestrar a ven 
da de uma pintura de Leonar- 

do da Vinci par US$ 450,3 mi- 

lhões em um leilão de arte 

contemporânea, em 2017 — 

ajudou à fundar a empresa 

Particle, uma plataforma que 
combina arte é tecnologia e 

que tem como objetivo atin- 

gir um grupo mais amplo de 

compradores em potencial, 

— Quando criança, via os 

Avolta da vilã 

Quem não se lem- 
bra da icônica An- 
gela Vidal de” Torre 

de Babel"? Claudia 
Raia vai reviver a 
personagem na 
série da Globo" No- 

velei. Na história, 
serão recriados 
clássicos da teledra- 

maturpgia brasileira. 
A previsão de es- 

treia é para o segun- 

do semestre do ano 

que vem 

BRU Cor 

Camaleão 

Duvido oleitor adi- 

vinhar de cara 
quem é. Poisé Ga- 
briel Leone, que 

interpreta pal é 

filho no longa “Meu 
álbum de amores”, 

de Rafael Gomes. A 
produção da Biôni- 

ca Filmes terá sua 

primeira exibição 

hoje, na Premiére 
Brasil do Festival do 
Ria. Na foto, o ator 

está caracterizado 
camo o pai, um 

cantor de música 

brega dos anos 
1970. Como se sabe, 

ele aparece bem 

diferente na novela 

das 21h, “Um lugar 
ao sol 

Hora das estrelas 

Andréia Horta, no ar como 

Lara em “Um lugar ao Sol”, 
recebeu Marcélia Cartaxo 

durante as gravações de "O 

país docinema”, do Canal 
Brasil, Na sexta temporada 

do programa, a quarta apre- 

sentada pela atriz, elas fala- 
rãosobreo filme”Pacarre- 
te”, A estreia estâmarcada 

para 3 de fevereiro 

Segundo Caderno | 3 

Não é bem assim... 

Depois que teve a prisão 

decretada por não pagar 

pensão alimentícia, André 
Gonçalves declarou queria 

encerrar a carreira, Mas ele 

tem trabalho à vista. À prin- 
cipio, está escalado para à 

quarta temporada de “Im- 

puros, do Star+, À anterior 
terminou com um gancho 

poderoso envolvendo o 

personagem dele, Salvador. 

«E mais 

As pravações estão previs- 

tas para março, 

Mercado 

A Disney abriuum departa- 

mento de produções de não- 
ficção no Brasil, Eles querem 
criar realitiese games. Felipe 

Ferreira, que era da equi ME 

de projetos originais de fic- 
ção, assumiu o comando. 

Sinal amarelo 

Hã quase um mês noar, 

“Quanto mais vida, me- 

hor!” acumula 20,3 pontos 
de média em São Paulo. E o 

pior resultado de uma no- 

vela das 19h na periodo 

desde“Alêm do horizonte” 
(2013), que teve 19,5. 

Sobre contravenção 

Depois de um longo perto 

do de pausa, “Os enforca- 

dos” finalmente tem previ- 
são de ser rodado no segun- 

do semestre de 2022, com 

Rodrigo Santoro e Fernan- 
da Torres nos papéis princi- 

pais, como marido e mu- 
lher. A ideia é ter Fernanda 

Montenegro no papel da 
mãe da protagonista, 

Ocirco chegou 

Ary Fontoura vai viver um 

palhaço em As aventuras 

de José e Durval”, série da 
Cloboplay sobre Chitãozi- 

tho e Xororó. 

Mãe 

Longe da TV aberta desde 
“Sangue bom”, Maria Hele- 
na Chira fara“Todas as garo- 

tas em mim”, da Record. Na 

série, ela terá quatro filhos. 

Audiência da final 

Coma final de "A fazenda” 
13,a Record marcou 12,5 

pontos em São Paulo ante- 

ontem. Foio recorde da 

edição. No ano passado, 0 
realiry terminou com 17. 

PEDACINHOS DE BANKSY EM NFT 

OBRA DO ARTISTA VAI SER FRACIONADA 

EM DEZ MIL QUADRADOS DIGITAIS, 

VENDIDOS EM LEILÃO POR CERCA 

DE US$ 1.500 CADA, EM MAIS UM 

MOVIMENTO QUE PODE EXPANDIR 

O MERCADO DE ARTE ON-LINE 

Pa ESET 

No ar. O quadro 

“Loma sinta 

air, que foi 

CÓmprato por 

US$ 128 

milhões & será 

desmembrado 

leilõese os catálogos, e sempre 

achava que seria impossivel 

participar financeiramente de 

LH. Fracionando a obra em 

dez mil NFTs, um público 

nuito mais amplo poderá par- 

ticipar de uma experiência 
conjunta — disse CGouzer 

Se der certo, a iniciativa po- 

derá impulsionar uma catego- 

ria crescente de competição 
no mercado de arte, na qual 

consórcios com vários com- 

pradores desafiam a preemi- 

nência de colecionadores bili- 
anánios num momento em 

que a pandemia acelerou o 00- 

mércio on-line. Os NF Ts estão 

cada vez mais populares e já 
respondem por um terço das 

vendas on-line, ou 2% do mer- 

cado geral de arte, conforme a 
banco de dados Artprice. Mas 

colecionadores tradicionais 

continuam céticos. 
— Uma obra de arte é um 

objeto único, e os coleciona- 
dores que amam a arte dese- 

jam possuir o próprio objeto. 
O NFT é uma entidade sepa: 

rada do objeto. Precisamos 
entender melhor como isso 
pode existir como obra de ar- 

te — comentou Megan Fox 

Kelly, presidente da Associa- 
ção dos Consultores Prolissi- 
onaisde Arte. —H oje, parece 

ser um veiculo de investi- 

mento, com retorno potenci- 
almente significativo, e as 
conversas em torno dele se 
concentram nesse pote. 

NO SEU QUADRADO 
O quadro físico de Banksy, 

que mostra um manifestante 
com parte do rosto coberta ar- 
remessando flores, foi exibido 

no Instituto de Arte Contem- 

porânea de Miami na semana 

Art Basel. A obra foi dividida 
em uma grade de cem por 

cem, resultando em dez mil 

quadrados únicos, ou particu- 
las, que serão vendidos como 

NET par cerca de USS 1.500 

cada. Cada particula represen- 

ta uma propriedade minoritá- 

ria na pintura e virá com um 
cartão de colecionador que 

mostra toda a obra, bem como 

a localização da particula na 
pintura. Os interessados po 

dem se inscrever desde o dia 

13, e a venda das particulas da 
obra de Banksy começa na se- 

mana de 10 de janeiro. 

T—— o 
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FACHIN INTIMA GOVERNO BOLSONARO 
EM AÇÃO SOBRE CULTURA 

pç paid MINISTRO DO STF nismo, Gilson Machado, o se- 
ANDRÉ DE SOUZA go 

e DIZQUERELATOS araras co preside d 
ministro Edson Fachin,do DA OAB SOBRE Fundação Palmares, Sérgio 
Supremo Tribunal Fede- MUDANÇAS NA Camargo. À intirnação fai feita 

ral, classificou como de “extre- LEIROUANET SÃO na quinta-feira em ação apre- 

ma gravidade” as relatos feitos | sentada à Corte pela OAB para 
e TO cart Advogadosdo “DE EXTREMA annlar as medidas atadas 
rasi ) sobre um decre- r ogoverno federal, Segund 

to de julho e seis portarias do GR AVIDADE ' O artidaçãa as normas foram 

Executivo relativasáLeiRoua- ENTIDADE PEDE publicadas em contexto de“vi- 
net, e intimou a prestarem in- olações em série” no processo 
formações o presidente Jair ANULAÇÕES de seleção e aprovação de pro- 
Bolsanaro, o ministro do Tu- jetos propostos de acordo com 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
[=] ÁRIES (21/24 205%) eeunta Fogo Mesancate irquises 

psi dmemigam rvite Libri Mage Marto 

Masmo que você queita aproseito cado experiémcoa 

do dmimmo, às vêzes é preciso delsar Certas situações simplas- 

mménbe pásiatem como mana paia que à vida siga brotánda, 

Entingue-se a Cada môvó nise mento 

TOURO (21/44 2075) temente: força Mosabentar tes apra 
am plorrprtgr Eogerçedo Bagunig icus 

Sua forma contínca & sam pressa da mealizar suas 
tarptas cotidianas poderá ser aletada por mailtipias demandas 
Drvida as responsabe idades é braga diversão pera opor cia 
Repolho si borrego debut 

GÊMEOS (2145 A 20/5) suserte ds Metubezoo vistes 
“pra cmo plrsgerta “prin Repr e isca 

Hoje será necessário garanbr que vocÊ amesta sb 
tempo com sabedona. Suas decisões poderão envolver mais 
que apenas seus próprios desejos. For são avaho culadosa- 
mente o daxogue Você não está sá 

JOGOS 

LOGODESAÁFIO 
POR SÔNIA FERDIGÃO 

palavras. 

| CÂNCER (21/6 42247) temente. da Mestatidade tequina 

Mpoa tesegnespert a Copie Magia: Lisa 
man, aj Trementis em que lidas Com suas emuções dé 

iniiria são cinal poderá mascar à dfsrentar lambasia de maldade 

The um tempo para reflatiro seja pezpmébeo À verbadeira 

simplicidade equal pránde atenção 

LEÃO (23/72 22/28) temente: Foge Midas adocfisc dgra 
eeempioem entar furia Eeganta; Gol 

Hop você ceará atencioso sou impulso ca partici- 
par do coletivo. Asva contribuição ma Lodo lh ajuda a descobnr 
sua próprs identidade o porcaber que cada um é ipusimento 
úrico Mupliqua qua uz 

4 Siga 2 omplemariar eis Begonta Demóno 

LA É possivel que agoea vock Deu pe ma pos-ção de 
destaque é preco assume novas atribuições Não se cobre 
tanto Seja comp acente com seus medos a assuma tal posto 
com Mesa Destreto das oportunidades. 

VIRGEM (23/8 A 22,50) iemento: Tra Modalidade: vital 

Foram encontradas 38 palavras: 25 de 5 Iniras, 13 de 6 letras, alem da 

palavra original. Com a seguáncia de lotras CA foram encontradas [E 

inziruções: Esto jogo tom cs seguntes objotivos 1 Encontrar à palivra 
original utilizando todas as lótris contidas apenas nó quadro maist 2 

Com estãs mesmas lutras forrmmãs à maio” pnúmera possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar cuiras palzeras (de 4 intros Du mas) com 

à audio da seguência de letras do quadro menoe As letras só poderão 

ser usadas uma vaz em cota palavra. Não valem verbos, phras & 

NOME próprne. 

Elio) ore og red “ejed enpo(el “opel “cupel cpaçel oejed ejel cellopoo “eloa *eberp Eloa eye 

“ERIC 248] SEM] Dp EnUgnias E OZ ILTTYHIÇO df EUPEO) "O2M4] "EIBUI] “OEMDEI EIMO| DME “EMJDR| 
ENIJOD ENDIOS JEZEÇI “ELJOED DOCRES TMPEJE ff EXPDOL “ELOI OR] *EIOOS DAREI COLJET “EMIES CEOFES CORTES “O DE] 
“EYSE) “DESEI TRIO| CEIA ROM “ESOM “OTES “ETEÇO “REL “ETRO “EYES “CORTES “DDRI “FIOTE OJEIE copânios 

[?|-bone, 
corta de 

ES [meus] | [E sm sao 

tragédia | Entelta; Marty | 
nte à | 

speari | lu 

Novela em 

O oglobo.com.br/cultura 

“pi — EA — App RS — UHE BANCO 

Decisão. No despacho. Fachindiz ser necessãro ouvir autoridades estatais 

LIBRA (23/54 22/Djtscanta: Me Macahdade irguiios 

Sar campos todas doer Bsgue be: niércs 
Pura qué sua césa lhe clofeça enorme segurança nó 

momento 44 diesrsas possibilidades que o mundo [he apresen 

ta borniarão seu dia cmprnesrme mente armados. Jente boas 

Cbrnpanteas & deine-Se bevar por él. 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/Ntenacte: gua Moditirto 
Eco gra cer pleneriar form Baguete; Ótlo 

) Agua ssbadora cnbuitiva d que poderá hoje. ha 

CCE aos sis vendado nos ansavos. Comprormata-po com a 

eordado do seu coração e chnis qua sua msperação lho guom pela 

ealosa art da me tarmortosa 

Rm 

4 a“ rig pro com plreviao Steve Eeperio Juntos 

na) Mojo sia coragem te redobra a partir dos encontros 
Suas emúções tandem a ser bem acodndas pelo oulro e a união 
de potências enaltece ses poder de reslização. Espenmente a 
força de str dois, ou vários 

QUADRINHOS 
MACANUDO lins 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12pemeste fogo Mesatiinde 

Educando Arminda FORA DE FOCO 

Sibado 18122021] O GLOBO 

a Lei 8.313/1991, conhecida 

como Lei Rouanet. 
“As alegações aduzidas na 

petição inicial são de extrema 
gravidade”, disse Fachin em 
despacho. Por setratar, na ava- 
liação do ministro, de um pro- 

cesso estrutural, “oqual neces- 
sariamente conduz a soluções 

complexas. é necessário ouvir 
as autoridades estatais. Por is- 
so, solicitou as informações 

também ao Secretário Naclo- 

nal de Fomento e Incentivo à 
Cultura, André Porciúncula, 
Segundo a OAB, houve deses- 

truturação da Comissão Naci- 
onal de Incentivo à Cultura e 
“pedução drástica” do volume 
de projetos aprovados. 

Fo CAPRICÓRNIO (22/12 4201) tusana: tera 
; dada deita Sa erigida a Crato Depto Catu 

DE Asensibbidade e ó cusdado ale ados às larttas 

cótidiánas poderdo agregar va or d sua produtividade hoje Não 

se ailjá com uma posshel Mutação nos humores Guise pela 

intuição E aproveita a maré 

| AQUÁRIO CELT A 19/47) Gomebe de Mieaaitiador Fios Nigro 
complementar Lado Bugres Lhrare; 

Conteocar deu propósitos que faz qeu coração 
bater male forta dum grande passo para manôer-sá em mow- 
mento, Por mais que surjam desatos no caminho, permaneça 
mai 4 qua missão ocê está desperto 

gro complementar virgem. Aegende Petorr 

E 3 Sentimentos antes coníusos apora começam à 
ganhar mor mitidaz graças do Seu empenho em buscar com- 
preensão de antigas exporiências. Faça bom uso de sua sabédo- 
na interior Ela d a base da sua matrndada. 

PEIXES (20/24 20/3) Demante Agua Mineaia ade: sitios 

BICHINHOS DE JARDIM 

ESTOU EXAUSTA, NÃO 
DUERO MAIS SER 

AMARGA E PESSIMISTA 

Editora: Catraca Douiars (gabogicto cem br Editora adjunta: Viral en (maça mu lenidogiabo com br) Editor assistente Touurdo Fodngues (rodrigues Dog cho com be! Elagramaçãe: Custavo Amura (gdamaratledgicda com br e lacouelne Donca 
Cacqueiagioto com br) Telelones: Radiação 7524-5703 Publicidade 2534-4210 pubbeidadeDoglabo com be Correspondência: Rua Marquês de PombalDS 4º ascse, CEP DO T20-240 



O GLOBO | sítio 12 122071 

CRÍTICA DE LIVRO “e ÓTIMO 

MERGULHO CORAJOSO 
NO MUNDO DA LOUCURA 

DIRCE WALTRICK DO AMARANTE 
Engine dead para O GLOBO 

E: 1887, a jornalista norte-americana Nellie 
Bly (1864-1922), pseudônimo de Elizabeth 

Jane Cochran, se internou no Haspício de Alie- 

nados de Blackwell's Island, que abrigava so- 
mente mulheres, para redigir uma série de re- 
portagens sobre a vida dentro de uma das insti- 
tuições públicas mais mal-afamadas dos Esta- 
dos Unidos. As reportagens foram publicadas 
no jornal New York World, do editor e jornalis- 
ta Joseph Pulitzer, cuja sobrenome batiza um 

dos maiores prêmios do pais. Essa investigação 
lhe rendeu fama, uma posição sólida como jor- 
nalista investigativa, daqual foi uma das pionei- 

ras, eo livro “Dez dias num hospicio”, que agora 

ganha nova edição pela Fósforo, com pretãe jo 
de Patrícia Campos Mello. 
Campos Mello destaca alguns aspectos bio- 

etálicos curiosos, entre eles o de coma Bly cha- 
mou a atenção dos editores do Pittsburgh Dis- 
patch pela primeira vez, depois de enviar uma 

carta contundente ão jornal, como num de plu- 
me Ortã Solitária (as mulheres costumavam as- 

sinar seus textos com apelidos), em resposta a 
um colunista que afirmava que meninas deve- 
nam ser “eximias na cozinha, na costura e na 

limpezadacasa |...) Depois dessa carta, Bly foi 
contratada, mas para cobwir assuntos femini- 

nos“como jardinagem, modie sociedade”. Essa 
parece ter sido a sina das mulheres nas mídias 
americanas por um bom tempo, Vale lembrar 
que Betty Friedan, antes de se tornar a feminis- 
ta que seconhece, escrevia sobre os mesmos te- 
mas nas revistas em que trabalhou. 
Nos anos 1950, diz Friedan, “oseditoressim- 

plesmente acreditavam, e os redatores consi- 

deravam um fato imutável da vida, que mulhe- 
res não se interessavam por política, pela vida 
fora dos Estados Unidas”. Esse decididamente 

não erao caso de Bly, que largou o empregoem 

Pittsburgh e toi parao México, governado pelo 
ditador Porfirio Diaz, onde permaneceu por 

NOVOS LIVROS 

' A nie sancEn as Fina portes | 

Pr fo e, À ir da RA 

OBRA REÚNE REPORTAGENS 
DA JORNALISTA AMERICANA 
QUE REVELOU, EM 1887, A 
ROTINA DE DISCRIMINAÇÃO 
E MAUS-TRATOS DE UM 
SANATÓRIO PARA 
MULHERES 

seis Meses como cor respondente intermacio- 

nal. Os leitores acreditavam que as matérias, 
intituladas “Nellie in Mexico”, eram escritas 

porum homem. 

De volta aos EUA, Bly tentou uma posição no 
New Tork World, que “estava 
recrutando um repórter para ' z À) 

tazer uma viagem de halão en- 

tre Nova York e St Louis, mas * 
acharam o trabalho perigoso 

para uma mulher. Em nova 
tentativa, Bly propós ao jormal 
voltar da Europa de navio para 

“retratar a realidade dos imi- 

prantes” que chegavam ao pais, 

como lembra Campos Mello. 
O editores não aceitaram, po- 
rém propuseram que ela fingis- 

se ser louca para ter acesso ao 
Hospício de Alienados de 

Blackwell: Island. Interessante pensar que a vi- 

agem de balão era considerada perigosa para 
uma mulher, mas não uma estada em um sana- 
tório conhecido por destratar suas pacientes. 

Nos textos, Bly não só demuncia os maus-tra- 

tos sofridos pelas internadas, como também 
acaba flemdo indiretamente dos imigrantes 
que chegavam aos EUA, Essó porque hã muitas 

menções a estrangeiras que mal falavam inglês 
e jam parar no sanatório sem saber a razão e 

sem conseguir se comunicar com ninguém: 

Nellia Bly. Denúncia rendeu fama 

MEG=P Li Faré faso 

“Uma moça bonita falava tão mal inglês que só 

consegui registrar sua história pelo que ouvidas 

enfermeiras”, as quais conheciam a história por 
boatos, escreve ela, Em outraocasião, a jornalis- 

ta fala de uma talentosa pianista polonesa que 

lia as partituras mais dificeis sem estorço e cuja 
formade tocar era perfeita. Blytambém se dizia 
cubana e falava uma e outra palavra em espa- 

Lugar de 

despejo. 

Chrstna Reto 

como Nellhe Biy 

tem fiime de 

2019), uma das 

pioneiras do 

jornalismo 

investigativo Ela 

Engiu ser iúuca 

pára se internar 

no hasplco de 

flignados te 

Blackwell 

Island, uma das 

Instbulgões 

públicas mais 

mal-alamadas 

dos ELA ma 

Época 

“Clarice Lispector 100 anos: “Entes queridos" “O espetáculo mais triste da 
Obra completa” Autora: Vora Giaconi Tradução: andor Terra” 

Anibora: Caribe Lispector Editora: Rocco  sonfior doNasemento Editora Bacardo Autor: Mauro Fentura Edibora Compa- 

Pregão REGOS (1B vo umas) Tempa Páginas: 324 Preço: R$ 69.90 nivadas Letras Páginas: 352 

Preço: R$ 64 00 

bjss Para Css Aprimeita obra Publicada em 

E encerrar ça da autora eU, aobra 
E ascome | uruguaia- ganhanova 

mora | rá Ni 1 argentina edição para 

cões do PA, J lançadano marcar 05 60 

centená- a Brasilapresen- anos do episó- 
roda ext tj | taaoleitordez dio contado 

autora (completados em dezem- E histórias tec pelo jornalista: 

bro de 2020), a editora reuniu num das emtorno o incêndio do 

boxaobracompleta de Clarice, 
comos l& livros (de “Perto do 

coração selvagem” até"Ahorada 

estrela” | que já vinham ganhando 

novas edições, Com designde 

Victor Burton, cada capa é ilustra 

da com uma pintura feita pela 

escritora e as obras trazem posta- 

ciosde especialistas. 

de dolorosas disputas, rivalida- 
dese brigas familiares, que evi- 

denciama proximidade entre 

dois sentimentos aparentemente 

antagônicos como camore o 

údio. Às narrativas desnudam 

hipocrnsias num ambiente tamiíli- 

ar nutrido de sentimentos como 
inveja, desprezo e indilerença 

Gran Circo Norte-Americana, em 
Niterói, em 17 de dezembro de 

1561. O logo consumiu a lona que 

abrigava mais de 3 milespecta- 

dores. a maioriacrianças, provo- 

cando amaior tragédia Circênse é 

o pior incêndio com vitimas do 

pais. O número oficial (e irreal) de 

mortas foi da 503 

nhol. De fato, parece que BiackwelPs Island Autora: Nebe Bly. 

abria suas portas para aqueles que não se ercai- Tradução: Ana 
xavam nós padrões americanos, entre eles, ob- Guadalupe 

viaimente, 05 estrangeiros. Editora: Fósioro 

Bly descreve o hospício como um lugar de Páginas 112. 
despejo de seres humanos, comosquaisnãose  Praça:R$42.90 
deveria ter gastos. Se as pacientes reclama 

vam, eram surradas ou iam para banhos gela- 
dos queas deixavam mais doentes. Suadenún- 

ciaajudou a mudar o compor- 
tamento dos empregados da 
instituição, mas sanatórios 

pata mulheres que não se en- 
caixavam no conceito de "fe- 

minino” seguiram fazendo vi- 
timas até pelo menos meados 
do século XX. 
Em 1963, uma história se- 

melhante à de Bly foicontada 
por Samuel Fuller no filme 
“Paixões que alucinam”. Ne- 

le, um jornalista ambiciosa 
engana os médicos de um sa- 
natório para se internar e fa- 

zer uma reportagem investigativa. Seu obje- 

tivo era ganhar o Prémio Pulitzer. Na ficção, 
os homens seguiam sendo os heróis. Somen- 
tenos anos 20000 livra de Bly ca sua história 
foram adaptados para o cinema: “Dez dias 

em um hospício”, de 2015, e” Fuga do hospi- 
cio: a história de Nellie Bly”, de 2019, com 
Christina Ricci. 

Dirce Waltrick do Amarante é autora, entre 
outros, de “Ascensão: contos dramáticos” 

“Marx ontem ehoje” “Pescoço” 
Autor: TerrolCorver Tradução: Denise Autor: Thago Piech Editora 7Lalras, 

Batimanh Edtiora: Zahir Páginas: 344. Páginas: 197 Proçoe RS 40 

Preço: R$89.90 

Paramostrar a Em seu tercel- 

atualidade da rolivro de 

obrado pensa- contos (eo 
dor alemão, quinto de sua 

Terrell Carver Es, jornadaliterá- 

taz um mergu- “ame ria), Thiago 

lho amplo em Piçchireúne 13 

Seus ESCritos, - histórias em 

dos pantietos que aborda o 

aos artigos jornalísticos, dos pescoço dotitulode diversas 
discursos à correspondência À 

partir daí, ele estabelece um 

diálogo entre o tilósoio eacon- 

temporaneidade, em que concei- 

tos como luta declasses, progres- 

50, democracia e exploração 

permanecem permeando os 

debates políticos e sociais. 

formas. De maneira mais explici- 

ta, como no conto que abre o livro, 

eleé oeloentre três narrativas, Jé 

em Sorvete americano”, uma 

personagem rememora aocasião 

em que sua mde lhe ensinou a 

sacrificar uma galinha quebran- 
do-lheo pescoço. 
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LIVROS MAIS 
VENDIDOS 

FICÇÃO 
1 NAS PEGADAS DA ALEMOA, 
lo Aline (Bugs) 

2, “AME E GELATO”, emma Bars 

Wielok Quntrinseca) 
à “TORTO ABADO” |Lamas Visita 

Jumor (Tadama) 

4 A FILHA DOS RIOS”, lhe birey 

(Buzz 

5. “ONDE ESTÃO ÀS FLORES" lho 

Mingo (Buzz) 

&, “DS SETE MARIDOS DE 

EVELTN HUGO, Taytor lenhirs 

Rem [Paralela ) 

1 MIL BELHOS DE GAROTO”, Tilia 

Coe (Outro Plareia) 

E. "É ASSIM QUE ACABA” Coligen 

Homer (Galera Report) 

1O. “A GAROTA DO LAGO”, Crarhe 

Dentes (Faro Editorial) 

NÃO FICÇÃO 
L TRAVESSA: DE BANQUEIRO A 

COMPANHEIRO”, Eduardo Moreira 

(Cruiização Brasileira) 

é. “CONTRA O SISTEMA DA 

CORRUPÇÃO” Senpo Mera 
(Primeira Pessoa) 

a “LULA — VOLUME 1º Fernando 

Aborais (Lomparka das Letras) 

&, “MULHERES QUE CORREM 

COM 05 LOBOS (CAPA DURA)", 

Llarisãa Prrhota Esbos (Rocco) 

5, “PARAÍSO TROPICAL”, (Esitora 
Escala) 

E “DESTRUA ESSE DIÁRIO [CAPA 
VERMELHA): Kari Smith 
[lrtrispaca) 

7 “MAMDALAS = UM MUNDO DE 

COBES” Uamensth Boedd 
Lhabolinto) 

E. “MINDFULMESS” Ema 
Farranora (BestSelber] 

E, “MENDSET”, Carol Drmech 
(Objetiva) 
to. “LADY KELLER S: ASSASSINAS 
EM SÉRIE, Tor Telter | Darkfica) 

L “ESPECIALISTAS EM 

PESSOAS” Tiapo Brunet 

jhcscanna) 

Z. “MAIS ESPERTO QUE O 

DIABO” Napolson HR (Citadedy 
3. “MINUTOS DE SABEDORIA”, C 

Forms Pastonco (Pont) 

à. “À CORAGEM DE SER 

IMPERFEITO” Erond Droar 

(Sertante) 

5. “D PODER DO HÁBITO”, Charles 
Detiga (Obpetica) 
É "PRA VIDA TODA VALER À 

PENA VIVER”, dra Claudia 

Quirtana Arantes (Sertario) 

ZA MORTE É UM DIA QUE VALE 
À PENA VIVER, Ana Cauda 

uirtana Arantes (Sentando) 

E. “AS CINCO LINGUAGENS DO 

AMOR Cury Chapas (Mondo 

Estado) 

q. “AS COISAS QUE VOCÊ 50 VÊ 
QUANDO DESACELERA”, Haemir 

Semi (Sentamie) 

LO. “A SUTIL ARTE DE LIGAR O 

FODA-SE, Mirk Manson 

flntrisseca) 

INFANTOJUVENIL 

L "VERMELHO, BRANCO E 

SANQUE AZUL Casoy Mefdaistor 

(Seguir ta) 
2. “BOX HARAY POTTER! 1 K 

Fisadin p (Rocca) 

5 "05 DOIS MORREM NO FINAL”, 

diam Sivera (nirinseca) 

di, “À RAINHA VERMELHA 

ictoria Areyaro (Seguinte) 

5, “MENTIROSOS" E LocihasTt 

(Seguinte) 
E. "UM DE NÓS ESTÁ 
MENTINDO” Ezsen Moelianos 

(Galara Becordi 

L "0 PEQUENO PRÍNCIPE PARA 

COLORIR”, & Tocolivro Lida 

(Eocelivra) 

EB. “CORALINE” hei Gaimar 

(irtriseça) 
9. "O PRÍNCIPE CRUEL”. Holly 
Black (Galera Recon) 

LO. “DIÁRIO DE UM BANANA — 
UM ROMANCE EM 

QUADRINHOS”. e 

Enitora) 

Frkinney (UR 

Ranking elaborado 
peido portal Pula hepsas 
(uva pubigihesas com be) 
com gados apotadós nas farias 

à Página, Argumendo Elonha 
Camecer Culhora Curtéiba. 
Escort Leriura, Livrana da tia 
Livraria Lopola, Lojas Ameniesmos 
LOM Livro, Martina Fontes EP 

Mabel Santos faraiua 

Submannp Trrvessa. Vanguarda, 
Wrinpla e Umas emire 6/22/20] 
CRER pRS PLS 

brio 
ta 
oca Limas E is 

Compartilhe!!! 
Faça o Livro e o sabor cincularami 
Esopo zamos doações 

para bibi-ciscas, 

mn 2719-6827 
98986-6894e 
RETIRAMOS NO LOCAL. 
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- SEE Jesguisa Festa dos Gard TIA É 

Qu da semana que passou duas ima 

gens fortes. A primeira, ade uma estan- 
te com livros, erguendo-se solitária em 
meio a um cenário de absoluta devastação, 
apús a passagem de um tornado, em Mayfi- 

eld, nos Estados Unidos da América. À es- 
tante está intacta. Os livros continuam ali- 

nhados, uns ao lado dos outros, disponíveis 

para quem os quiset consultar. Na segunda 

imagem vêem-se seis giralas mortas, foto- 
grafadasa partirdo céu, como bailarinasca- 

idas num palco. As girafas morreram de se- 

de, perto da aldeia de Evrib, no Quênia, viti- 

FALITA DUVANEL 
Ladria durvasellagiabo bos In 

F: do é épico “The witcher' 

podem dar pause no vide- 
ogame porque o bruxo Ge- 

ralt de Rívia está de volta à 

TV. depois de um longo hia- 

to pandêmico. Chegou on- 
tem à Netflix a segunda 

temporada da série Fantásti- 

ca baseada nos livros do po- 

lonês Andrzej Sapkowski, 
que também der ram origem 

ao jogo com mais de 50 mi- 
lhões de cópias vendidas no 
mundo. Estrelada por 

Henry Cavill, o Super-Ho- 

mem dos filmes mais recen- 

tes da DC, a produção que 

estreou em 2019 ocupa a 

terceira posição do ranking 
de séries de lingua inglesa 
mais vistas da plataforma. 

Gi perde para “Br idgel ton” 

e“Stranper things 3º. 
Nesta nova saga, baseada 

no volume "The witcher — 

O sangue dos eltos”,o bru- 

xo caladão interpretado 

por Cavillse junta à prince- 

sa Cirilla (a atriz Freva Al- 
lan). a quem ele tem o de- 

ver de proteger, eganha um 
ar paternal. Ao mesmo 

tempo, se torna mais falan- 

LES té disposto d Expor o pas- 

sado — sem, claro, deixar 
de derrotar os monstros és- 

pa alhados pe lo Continente, 

Paraconstruir esse perfil, o 
ator recorre aa fãs de Ge- 

raltespalhados pelas redes. 

Passo muito tempo 

lendo fóruns na internet. E 

importante saber o que as 
pessoas estão se ntindo, se 

eu estou fazendo meu pa- 
pel direito. Meu trabalho é 

representar esse persona 

gem adequadamente e, pa- 
[A 1550, Preciso pesquisar e 

entender o que pensam — 
diz o britânico, de 38 anos, 

Q 

minha 

de eira QUA des Panda Lies dotes ferud) À 

JOSÉ EDUARDO 
AGUALUSA 
sé gundocs des no glaio cas Br 

AS PEDRAS 
DA FOME 

percebi que era a voz dele 
que eu licava ouvindo na 

cabeça. 
A trocaentrea showrunner 

mas de uma das piores secas já registradas 

naquele pais da Africa Oriental. 

A primeira imagem é uma metáfora pron- 
ta, de uma perfeição milagrosa, sobre o pa- 
pelea capac idade de resistência da maior 

invenção da Humanidade —o livro. Depois 
quel udodesmorona, a quiloque nos resta, & 

que nos ajuda a responder à angústia do re: 
começo do mundo, éa literatura. 
Como escritor fico sempre assustado 

quando alguém me diz “seu livro mudou 
minha vida”, ou, numa versão ainda mais 

dramática, “seu livro me salvou”. Assusta- 

BINOINO 
ESTA 
ULTO 

MONO 
Sapkowski. O maior desafio 

é ser liel ao trabalho dele e, 

ao mesmo tempo, não atra- 
palhar a visão da Lauren. 

do art a Eta foste mena! QUA, Cora RE, Luta Peres Verte RE Gullo cão depunse Boina Mhoria SAO dr Elim E E ICS 

mea res ponsabilidade. Reconheço, con 

tudo, à poder redentor dos livros. Algu r15 

deles também mudaram a minha vida. Es- 
tona pensar, porexemplo, num dos titulos 

Porque não 

grandes roman- 
clássicos de Bertrand Russel, * 

sou cristão”, ou num dos 

ces fundadores da literatura sul-africa- 

na; Chora terra bem-amada”, de Alan Pa- 
ton. Liambos em plena adolescência. O 

primeiro fez demim um pacifista radicale 

um agnóstico obcecado pelo divino. O se- 

gundo ajudou-mea compreender ea com- 
bater o apartheid e, de forma mais geral 
todas as formas de injustiça racial. 

A segunda imagem torte que guardei da 
semana não 

permite ne 

nhuma metá- 
tora de es 

rança. Uma gi- 

rafa viva, dan- 

cando na sava- 

UMA DAS IMAGENS 
FORTES QUE GUARDEI 
NÃO PERMITE 
ESPERANÇA. JÁ NÃO 
TEMOS A DESCULPA 

Sm 
PE 

DA IGNORÂNCIA. na, é a ilustra- 
SABEMOS O QUE É cãodagraciosi 

NECESSÁRIO FAZER, dade da 
ENÃOFAZER.PARA rnável e da 
EVITAR ANOSSA extraordinário 

PRÓPRIA EXTINÇÃO poder e imagi- 

é. de certa maneira, dis- ristade” 

ruptivono cenário. 
— Quando meu nome fui 

anunciado, vi algumas dú- 
vidas sobre cusera melhor 

The west wing" e 

produtora executiva de 
“Os defensores” « 
umbrella academy”. — 

122021] O GLOBO 

nação da mãe natureza. Uma gira famorta é 

a própria morte —a humilhação da vida. 
As duas imagens, adaestantecadaspira- 

fas, retratam uma tragédia comum. Am- 

bas expressam a situação de colapso ambi- 
ental que o planeta atravessa. Enquanto 
certas paisagens s O E "astigadas pOr € iclo- 

nes e cheias, outras definham de sede. A 
destruição das Horestas tropicais ou do 

permafrost, um tipo de solo característico 

das regiões árticas, ameaça libertar virus 

muito mais pe [ IPO Sos do Que due le 4 que 

hoje combatemos. Já não temos sequer a 

desculpa da ignorância. Sabemos exata- 

menteoqueé necessário fazer, e não fazer, 

paraatenuaro aquecimento global cevitar 

ano ssa própria e xtinção. 

Lendo “Underland”. «de Robert Mactar- 

lane, escritor britânico que escreve sobre 
paisagens e tudo aquilo que elas ocultam, 
encontrei outra metáfora assustadora: 

“Na República Tcheca, os niveis estivais 
do ria Elba desceram de tal maneira que 

foram descobertas " pedras da fome”, pe 

dregulhos esculpidos, usados ao longo de 
séculos para recordar secas e alertar para 
as suas consequências. Uma destas pe- 

dras revelou à seguinte inscrição: se me 
vires, chora . 

DAL Adr o AA) 

Goralt de Rivia, Fã de 

neo. Henry Cavil! pediná 

enadora da séne para 

mmerpretar o prolagomsta 

levaria em consideração 

algumas coisas que esta- 
vam dizendo. Não todas, 

porque também tenho que 

ser Hel ao 

“The 

em entrevista porchamada 
devideo, 

Cavillnão deixa de ser, ele 

próprio, um fã do persona- 

pen — e antes mesmo de 
Geralt existir em came e os- 

so. Quando soube que a Net- 
Hix havia encomendado 

numa adaptação d O alto CJLhE 

adora, o ator bateu na porta 

da plataforma e pediu uma 

chance. 
—Tive meu primeiro en- 

contro com Henry antesde 

escrever d roteiro. Ele esta- 

va bem animado, era bas- 

tante familiarizado com os 
jogos porque é um gamer — 

disse a criadora da série, 
Lauren Schmidt Hissrich. 

— Ele expôs oque poderia 

trazer para o mundo de Ge- 

ralt, e eu disse: “Ótima, ve- 

jo sua paixão, mas cu preci- 

so escrever ainda”. Manil- 

vemos contato, passaros 

por todo um processo de 

teste de elenco e, ao final, 

eo protagonista na constru- 
ção da história é inevitável, 

visto que hoje q ator tam 
bém se tornou, além de um 

gamer, um devorador da 
obra de Andrzej Sapkowski. 

— O que me guia nesse pa- 

pel é a intenção original do 

'PASSO MUITO 
TEMPO LENDO 
FÓRUNS NA 
INTERNET PARA 
FAZER O PAPEL 
DIREITO! DIZ 
HENRY CAVILL 
SOBRE PESQUISA 
ENTRE FÃS DE 
'THE WITCHER' 
QUE VOLTA AO 
STREAMING 

Sem bagunçar os planos de- 

la, eu que ra jnesta segun da 

temporada | que o Geralt dos 

livros existisse de forma 

mais clara na TV. E, para is- 
so, ele precisava ser mais in- 

teligente e loquaz, com in- 

clinações mais Ailosóficas — 

diz Cavill 

MULHERES NA LUTA 

Entre os tais planos de Lau- 
ren sempre houve a ideia 

de dar destaque às histórias 
das personagens Ee 
nas Cirilla e Yennete 
(Anya Chalotra), sem dei 

xá-las apenas orbitando em 

torno do protagonista. À 
porção mais purista dao fan- 

hegouacriticarapro 

dução por ser "feminista 
demais”, O fato é que tel 
uma mulher no comando 
de uma série de fantasia, 

gênero dominado por ho- 
mens numa indústria ma- 
joritariamente masculina, 

| 5 
Eb TRE 

“e2.—— O 

pessoa para adaptar esses 
EVTOS para à televisão. Não 

acho que foi apenas pelo 

fato de eu ser mulher, mas 
também por nunca ter es- 

crito nada de fantasia — 

diz Lauren. que toi rotei- 

me 

Houve muitas perguntas 
sobre minhas qualifica- 

ções. Mas eu sabia que o 

fandom era realmente 

apaixonado e teimoso, E 
decidi trabalhar com ele 

em vez de lutar contra, 

Não me escondi, disse que 

Cirila. Atrz Freya Allan tem 'igações com o Brasil: personagem hem nina forte 

meu processo 
criativo caos do escritor. 

A quem achou, então, que 

as moças da série (desco- 

nhecidas do grande público 
se comparadas ao extenso 

currículo de Henry Cavill) 

tinham tempo demais de te- 

la, pode ficar sabendo que 

assim continuará. 
— Todos os personagens 

temininos são indepen- 
dentes do Geralt, Nás não 

estamos lá para ajudas 
história dele. Temos a nos- 

sa e é assim que deve set 
Definitivamente, nessa sé- 
rie, as mulheres não são es- 

posas, namoradas ou ami- 
pas — diz a jovem britânica 

Freya Allan, de 20 anos, 

que entende um pouco de 
português porque a ma- 

drastae amela-irmã, de 4 

anos, são do Brasil. —Eles 

talam pela casa o tempo in- 

teiro, então, eu pego algu 
mas palavras. 



FIAT STRADA COM CVT: 
CERTAMENTE UM SUCESSO 

Acesse www.autoesporte globo.com 
para o melhor conteúdo automotivo do Brasil 

Conjunto 

mecânico 

Motor La Firelhy 

e caúa CYT com 

Tmarchas nas 

duas versões 

PICAPE LIDER de vendas ganha combinação 
de motor 1.3 Firefly com câmbio automático. 
Procura já havia crescido com mudança de geração 

ANDRÉ PAIXÃO 

vida da Fiat Stra- 
da no mercado 
brasileiro é bas- 

tante cóúmoda. 
Antes mesmoda 

mudança de geração, a pica- 

peera lider disparada de ven- 

das. Com a modernização, 

passou à ser ainda mais pro- 

curada, gerando filas de mais 

de seis meses. E tudo indica 
que vai Ser o aútomável mais 

vendido do pais em 2021. 

Daqui em diante, sua par- 

ticipação de mercado dé 
aumentar ainda mais. Isso 

porque a Fiat resolveu uma 

antiga reivindicação do pú- 
blico e lançou não uma, mas 
duas versões com câmbio 

automático: a Volcano e a 

inédita Ranch. 
Nos dois casos o conjunto 

mecânico é composto pelo 

casos em que o “botão mági- 

co" não parece um placebo. 

Quem forusar a Strada au- 
tomática para o trabalho de- 

ve ficar atento à capacidade 

decarga, que é 50kg menor, 
por conta do peso extra da 

caixa CVT. Assim, ela pode 

levar 600kg, contra 650kg 

da Volcano manual. 

Sobre a nomenclatura, as 

diferenças entre a Ranchea 

Volcano são puramente vi- 
suais e incluem rodas de 15 

polegadas com desenho ex- 

clusivo, pneus de uso misto, 

estribo lateral, inscrição 
Ranch nos paralamas e no 

interior, bancos de couro 

com detalhes na cor mar- 

ram e costuras dos bancos, 
coifa do câmbio.e volante na 

mesma tonalidade. 

A lista de equipamentos 
ainda inclui faróis de LED, 

central multimídia com tela 

a am, 

motor 1.3 Firefly e pela cai- de7 polegadase integração Caçamba 

xa CVT com 7 marchas si- Android Autoe Apple Car- Fiat Strada 
muladas. Eamesmacombi- Playsemfio, airbags laterais automática 

nação que estreou meses evusbásicos vidros etravas temcapacidade 

atrás no Pulse. São 107cv e elétricas ar-condicionadoe  decargaum 
13,7kgfm quando abasteci- 

do com etanol. 

Há duas formas de tornar a 

condução um pouco mais di- 
vertida. À primeira é realizar 

as trocas de forma manual, 

seja por meio da alavanca ou 
pelas aletas atrás do volante. 

A segunda é recorrer à pri- 

meira tecla da botoeira na 

parte superior do painel. Ela 
ativao modo Sporte deixa as 

respostas do acelerador mais 

sensíveis, ao passo que a ro- 
tação do motor sobe de for- 

ma imediata. E um dos raros 

direção elétrica 

Até que a concorrência fa- 

ça ai uer movimento pa- 
ra eliminar o pedal da em- 
breagem, apicape da Fiat se- 

guirá como lider incontes- 

tável do segmento. O maior 
desafio da Fiat será interno: 

driblar a crise dos semicon- 

dutores e conseguir produ- 

zir a quantidade necessária 
para que as filas de espera 

não fiquem ainda maiores. 

A prbliecção che Mute porte 
E a RAS retornará no dia AMU 2022 

pPoucomenar 

Pq 
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sado 

Diversão 

Teclado modo 

Sport é uma 

das nosdaádes 

na cabene 

da Strada CYT 



É AM MAIOR 2 MOBILIZAÇÃO 
* DE VENDAS DO RIO. - 

Pronta Entrega 

e 
ê 
E 

Câmera de ré Farol de neblina MPS5 com tela 7" 

LET je Amarok V6 sa 
Taxas superespeciais | Oferta de peso q q 

| efacilidades (sd EE = RE = 

e o (já Pronta * e 
Co fam RR < Entrega - 
Entrega do 

E ainda + de 250 seminovos de todas as 

BETE Duque de Caxias Campo Grande 
TERECRRETE E ERA dO) Rod. Washington Luiz, 1.535 Av. Cesário de Melo, 3.709 

2554-2200 3461-7500 2414-5000 

Canais de atendimento: (3 009522-1945 

ND, E DEÇÃO DE GARANTIDA 

EAR IAMENTO DO Baco vo. Esc STE MEO 
Ea DE 

RES ESB LL Vi LI 

s DE UM O CONTRATO DE ND MODELO 
MESES, PORTANTO CLIEHT manh Há ESTES steniprtpato É NEaa E ER ese ha 

& Te 4 COMPORTLIME O NAS ES or, My Rio LIDO 



ostaçãa FE IEEE 

Oc carro mais vendido do Brasil 

7. CROSS Pronta Entrega 

LEVES 
= a 2 T-Cross especiais 

- di Highline casa A 
Ar Fu 

T-Cross 

“ Sense 

O menor 
* Preço do Rio 

T-Cross 

Comfortline Superavaliação | 
e com troco na 

p=" 14" — Aim IOGA 
— A é" E 4) 

E ad é 

marcas e modelos com garantia de 01 ano. 

Realengo Vilar dos Teles À 
Av. de Santa Cruz, 1.765 São João de Meriti - Av. Automóvel Clube, 1.995 DB l st acl 

euTopA to jojo 2752-4900 Sermpra Parto dê Mocê 

&S www.distacautomoveis.com.br 
No trânsito, sua is salva vidas. im 

EiÇÃ£O E CONDAÇÕES DAS A Lo NCIA aTÊ à EMMLLALTE ifiçam 
CULOSA A PARTI DE SLIM os Ens Edvis Ped BIS, CONSIRTEM Praga a RIO DAS GAJAS EMÃO É VI IDA PARA SAVER E ETRADA Eava VEICULOS COM GA rodo NOMET e IGUAL OVA CIMA DE PE PAGO bes INDEPENDEM! ERA no DE BRCAçãO 
Ce baa DE Si paioCna Cia, E dE iitvos da due dj Ti essa MESES RARA MO BOR E E MIRO CORES ÁLIDAS PARA VENCULOS NO ESTOQUE DA COMCES ESSONÁRIA EE NÃO CUMULA Aide DA e, CDA AVE Pet go COSTA BA ERES LO, EMA O EM 

as RESERVAS NOS RV A 4 DE DogiTa ção. OFERTAS VE LIDAS ATE LIVIA Cu TERMO DO ESTOQUE. 



| Classificados Sábado 18122001 

NOVO SIERRA O quéridinho da Suzuki 
pode ser seu! Ea id pu 3 REVISÕES 

GRÁTIS 

no nie a a Ei 

| CONTE. com AM NOSSA OFICINA ESPECIALIZADA: | 

* Técnicos certificados p: ela à fábrica 
VENHA FAZER UM TEST DRIVE A a 1ano de garantia à em inte “serviços""" 
ESTAMOS PREPARADOS PARA REBEBÉ-LO diam Ser à o Acessórios e peças originais Ri | 
COM A SEGURANÇA QUE VOCÊ MERECE, + - O maior centro de funilaria e e pintura Suzuki E Brasil | 

Confira também as oportunidades do nosso estoque de seminovos premium em: 

www.seminovosdiamante.com.br 

VI suzux:  SMILLENIUM $ YUKI 

SGA io Quis SUZUKI NO RID O sua SUZUK: EM NITERÔ! 

papnAa Da Tuca Showroom é Oficina PIRATININGA | MITERO! Showroom a Oficina 

E AN Os Av Lúcio Costa (praia) 5.388 a alado (21) 2504-5500 (B (21) s8071-5446 (21) 3257-5050 | (21) 2619-0987 (8 (21) 97007-2708 EL EFLR] DE GARANTIA 

Diám Ovos 

amante 

[ES Milieniumsuzuki [E suzubimillenium E) YubiSuzubiVeiculos [EM suzuleipul ir) SUZUK i 

nara, milha mi ue com. by wma. yuki com.br 

ERREr D Diarta valida até SP Commete condições na nossa comcesvonára oferia portempo limitado Credito medante a aprovação da instrtuição finance ra. Fotos meramente lustrafrcas 
EMO MOTHANSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS * Eeçar e Merriçõão comprados o fmstutados dm noisa concess cmária Nos rreornimo o devito de qualgue remo de digtação 

ROYAL ENFIELD 

mid PAVITAS PANA 

ELA ENCARA 

QUALQUER TERRENO 

COM CORAGEM. 

1  HIRALHIAA 
2 REVISÕES GRÁTIS. E Z: se: (E; 

ACELERE ATÉ UMA DE NOSSAS | ) 
CONCESSIONÁRIAS, FAÇA UM TEST RIDE Estamos preparados para recebê-lo Mia cê 
E GARANTA LOGO A SUA! | Com a Segurança que você merece. TE SEGURO 

à AN. LÚCIO COSTA, 6388 ESTR. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 4764 E" Ea 

bp ic BARRA DA TIJUCA, RJ PIRATININGA, NITERÓI O sorenrsos De 
AS OFERTAS DO 

RELA SA ( (21) 5504-5700 à (21) 3514-4545 CM NE VEN Nó E TER 

(21) 96422-6179 

Crterta válida ate MÃO /2. Consulte as cordições na nossa concessionária, chesta por tempo limiado a vábda para HMimalayan ' os 

Do” vercê imagens mesamente jjustrativas Nos misersamos o direito de qualquer erro de ditação j qo Ta! O TRAMITA SEA NESPOS SABE DÁSE SAL GÊ MODAS ces 



Sábado 181722001 | Classificados | 

MSI 

ECLIPSE Oportunidade 

CROSS HPE única para você 
YOU PLAY compra 

JUSTENTIN 

Entrada > 23X DE Motor MIVEC 1.5L Gasolina 

2 2 Turbo 165cv 

| Volante com alta conectividade R$ | | p ; 
Multimidia* com tela touch screen de 7” 

Bancos revestidos de couro com 

Parcela final com design esportivo 
recompra garantida* Full air bags 

Transmissão automática e 

paddle shifters no volante 

Piloto automático 

VENHA FAZER UM TEST DRIVE. 

ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDÊ-LO COM A SEGURANÇA QUE VOCÊ MERECE. É SEGURO 

A NATSU &. TAIKA 
Showroom e Oficina Showroom e Oficina - Piratininga Showroom e Oficina FA N 

Av, das Americas, 1.730 Est. Francisco da Cruz Nunes, 4 B3O 17.400 MITSUBISHI 
fo =: 3504-5000 À =: 3257-5000 / 21 2619-9400 À, 22 3433-5000 / a 2421-8200 MOTORS 

O =: 99756-B483 (3 = 77006-5788 (6 >: 99993-0883 Drive your Ambition 

Oferta válido até 3112/2071. Mitrubishi Eclipse Crces HPE, valor é vota R$ HEL990,00 com entrada de R5 ICECODDO + 73x 

R$ 0.732 + parcela Anal do AS 105,012.27 com meeompra garantida. Cróddito mediante à ap rovaçõo da instituição Anprcelra f [5] oi | | | ER PR = asa é , [gi 
| ES O TRANSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA IDAS RES Consu te tondições na concessionária. imagens meramente ilustrativas Nos reservamos o direta de gua quer erro de digitação maço IA PANOS PA, a a pt 



b6 lo GLOBO | Classificados 

— 

: 

OLET DO RIO ES TÁ COM AN 

Primeira 

prestação para 
É SÓ VOCÊ ESCOLHER [RZILTA 

MONTADORA | e 

IMPERDÍVEIS Abril de 2022 

NOVO & ND IX 
PLUS 10 ur dá 
MOD: 21/21 R61 

Avista 3 

OU PLANO BALÃO | 
Entrada +35X R$ 

ANGU 

ZERADO 
ta EMENTA SEA 

CRUZE SEDAN LT 1.8 2015/2015 PRETO AUTOMÁTICO 64.900, ONIX LTZ 1.4 MT 

CRUZE PREMIER SEDAN 1.4 TURBO 2020/2020 BRANCO AUTOMÁTICO 118.900, ONIX LT 1.0 

S10 CAB.DUPLA LTZ 2.4 4X2 2012/2013 PRETO COMPLETO 88.900, ONIX ACTIV 1.4 AT 

EQUINOX PREMIER 2015/2020 BRANCO AUTOMÁTICO 189.900, SPIM PREMIER 1.8 AT 
TRACKER LIZ 1.8 2015/2015 PRETO AUTOMÁTICO 69.900, MOBY EASY ON 

TRACKER LTZ 1.4 2016/2017 BRANCO AUTOMÁTICO 88.900, KALOSE 
ONIX LIZ 1.4 2019/2018 BRANCO AUTOMÁTICO 69.900, UP TSI MOVE 1.0 4 PORTAS 
ONIX LT 1.4 2017/2018 VERMELHO AUTOMÁTICO 65.900, PICANTO EX4 1.0 AT 
ONIX LTZ 1.4 2018/2018 BRANCO AUTOMÁTICO 62.900, HB20 1.0 TGDI AT DIAMOND 
ONIX LIZ 1.4 2018/2019 PRATA COMPLETO 69.900, 

ONIX PLUS LT 1 2021/2021 BRANCO AUTOMÁTICO 90.990, 

ONIX PLUS PREMIER 2 2020/2021 PRATA AUTOMÁTICO 97.900, 

ONIX PLUS PREMIER 2 — 220/2020 AML AUTOMÁTICO + GNV "88.900, | 
ONIX PLUS PREMIER 2 2019/2020 AZUL AUTOMÁTICO 93.900, E : MS ai 
ONIX PLUS PREMIER 1 2020/2020 PRATA AUTOMÁTICO 96.900, ONIX LOL E 

es ONIX PLUS LTZ 2019/2020 PRETO COMPLETO / RARIDADE 82.990, SPINUIZAIA E 

DD ONIXPLUSHTI 2021/2021 BRANCO AUTOMÁTICO 85.900, CRUTE ETRT É 
ONIX ACTIVE 1.4 2016/2017 PRETO COMPLETO 62.650, mto 
ONIX ACTIVE 1.4 2019/2019 VERMELHO AUTOMÁTICO 74.700, SRUZELSDIM 
GRAN SIENA 1.0 2020/2021 BRANCO COMPLETO + GNV 61.900, ERISMA LT 1.8 MT 
KA SE 1.5 SEDAN 2018/2019 CINZA AUTOMÁTICO 61.500, TRACKER LIZ 
KA SE 1.5 HATCH 2017/2018 BRANCO “COMPLETO / 4PORTAS 50.500, FOX TREND 1.0 

VIRTUS HL 1.0 20078! 2018/2019 VERMELHO AUTOMÁTICO 90.990, FORD KA SE 1.0 

RENAULT SANDERO 1.6 2018/2017 PRATA COMPLETO / EXPRESSIOM 45.900, FORD ECOSPORT FSL AT 1.5 
JEEP COMPASS — ooo CINZA AUTOMÁTICO / LONGITUDE 133.900, FORD KA SEDAN 1.0 SE 

NISSAN VERSA 1,6 SL 2017/2018 CINZA AUTOMÁTICO 62.900, FORD KA SEDAN 1.0 SE 
TOYOTA ETIOS 1.5 SEDAN X 2020/2021 CINZA COMPLETO / FLEX 57.900, FORD KA SEDAN 1.0 SE 

HYUNDAI HB20 1.6 HATCH 2018/2019 BRANCO AUTOMÁTICO / CONFORT 73.900, SANDERO AUTH 1.0 

HONDA WRV EXL CVT 2018/2018 CINZA AUTOMÁTICO "87.900, SANDERO STEP RIP CURL 
HONDA FIT EX CUT 2014/2015 PRATA AUTOMÁTICO 64.900 PEUGEOT 2008 GRIFFE TOP 

E E 

BOTAFOGO BARRADAT 
RUA REAL GRANDEZA. 123 ESTR. DA BARRA DA 

a (BARRINHA. PRÓX. 4 

e ! 2126-8555 2173-1500 / 

HORÁRIO VENDAS: 9H ÀS 18H DE SEGUNDA A SÁBADO. (=) 96426-2492 ()96448- 

Tara 05 um pora toda deho Dem, consulta condições: Pinno Bali com shirada do R$ 40.700, 435 porcelas do R$ BOT, + parcela linal na! EtZtocom lixo de 1,64% mem, valido para o fine propciado & pts POTRO prtempligas Besto jorndi sãovi 

Diria: não elias ou Comialiçãs com mócaldadeo da vanda dasto da fabrica, tavetds a produlóres marais. Ulart mibidas Mia À na fa pr apomnão para vescenca Chevrolet Dkm no esto quê. Fotos Meramaite Miusitaivão. it Famus à dieMo da Cori 1 DJ 

Curta a Simcauto no facebook WWWw.s = Ê 



Sábado 18.12.2021 O GLOBO | 07 

E mm 

| ua 

| F— É 

AIOR AÇÃO DE VENDAS DE NO! 

PLANO BALÃO 
F| ciamento Entrada 30% COMPRAMOS 

Financiamento tm Sa ES TE 
para pagar 36 Meses + NA TROCA MESMO COM DÍVIDA 

Parcela Final 

* x * FESTIVAL x x x 

NIX, CRUZE E TRACKER (LT, LTZ, PREMIER) 
COM CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS 

A 
- — 

- E [m 

e ke 

AS ANTE CONSÓRCIO «rp= 
CHEVROLET 

| Em HE IPVA 2022 GRATIS! 
sorteiosemanlÃ E AMA 

2015/2016 PRETO COMPLETO / MY LINK 50.990, 

2017/2018 CINZA COMPLETO / SOM 49,990, 

2017/2018 PRETO COMPLETO / AT 58.990, 

E PRATA OOMMMETDIATIMNINO  DS.SD0, 
2016/2017 PRETO AR + DH 38,990, 

2019/2018 PRATA COMPLETO / COM SOM 53.990, 

2018/2019 BRANCO COMPLETO 59.590, 

nie VERMELHO COMPLETO / AUTOMÁTICO 45.990, 
2019/2020 BEGE COMPLETO / AUTOMÁTICO 82.500, 

NOVA IGUAÇU 

2020/2020 BRANCO COMPLETO 86.300, 

Ec CINZA “CompLETO 69.500, 
nome CINZA COMPLETO 57.200, 

2017/2018 PRATA COMPLETO 75.900, 

2016/2016 PRETO COMPLETO 71.900, 

emo AZUL “COMPLETO — 87.900, 
2018/2019 PRETO COMPLETO 67.900, 

2021/2021 VERMELHA COMPLETO 118.900, 
enr3/2014 BRANCO COMPLETO 39.900, 

ibid CINZA GUNELETO 33.900, 
2018/2019 VERMELHA COMPLETO 82.900, 

2017/2018 BRANCA COMPLETO 49.900, | E 

2016/2017 BRANCO COMPEIO 46.900, mn a 4] 
em8/2019 BRANCA COMPLETO 50.900, “NOSSAS OFICIN AS ES! TÃO FU NCIO NANDO NO MENT 3 | 

SS Sê enada 37.000, AGENDE PELO TELEFONE: 3559-6207 | 
2016/2016 BRANCO COMPLETO 51.900, oia eRAEAS it sai 

moro VERMELHO  COMMEIO 93.900, e a 

Emtrente ao 
JUCA 
TIJUCA. 465 
O METRÔ) 

3628-9222 
9068 

Úldos da tabela da dezembro de S027, 4PVA 2022 pago pola Gimeanto comeaio sos final da cometa, vólido póra cominovos. Canabre Simcanto Chevrolet com porcebasa parir da AG 450; nem joroa consúlie mais condiçõoo Sim NoZaas concessonar)aa 

dlvtts ertoa Do Vigitação. Nossos veiculos estão am contórmidades Cúis o 

ncauto.com.br 

CASCADURA McDonald's 
AV. DOM HÉLDER CÂMARA. 10.087 
(PRÓX. À PÇA DE CASCADURA) 

2583-9191 
(o) 99387-6162 

Eroconvo 

Consórcio Chevrolet: consulte-nos 

ESTR. ADHEMAR BEBIANO, 177 
(PRÓX. AO NOVA AMÉRICA) 

3559-6202 / 2114-0202 
()99378-2975 

msi | SERVIÇOS 
ee FINANCEIROS CHEVROLET 

NOVA IGUAÇU 
ROD. PRES. DUTRA. 12.173 
(PRÓX, AO RETORNO DO POSTO 13) 
3540-8333 
(+) 991261002 

No trânsito, sua responsablidade salva vidas, 8 

BuLG 



TEM SITE QUE É ASSIM: A OFERTA 

ESTÁ LÁ, MAS O CARRO JÁ 

HO)N=,]:/0):7.W 

Oferta velha não resolve nada. 

Imóveis, veículos, empregos e muito mais 

no Classificados do Rio. Só ofertas atuais com fotos 

e navegação inteligente. 

'Q CLASSIFICADOS 

Os A o 
iafca go Pa 

| o Milh: é qr 
Ê 

Anuncie agora via 
WhatsApp ou Telegram 

SO 21 2534-4333 



Sábado 181722001 | Classificados | o cLoBo |os 

NOVO NISSAN 
VERSA 2022 NISSAN KEIKO 

COMECE 2022 DE 
CARRO NOVO E SEM 
PENSAR NO IPVA. 

Alerta de objetos 1 Visão 360º inteligente com 
no banco traseiro. detector de objetos em movimento. 

Estamos preparados para PP NISSAN 

KEIKO, O MELHOR JEITO DE SER NISSAN. CERTIFICADA recebê-lo com a segurança É INTELLIGENT 
Ea que você merece. MOBILITY 

bri E ma o 

compmomsso 2anos Zanos mássiisr KEIKO KEIKO KEIKO 
N | SSAN Persa vatry Secas LTC Carantia DO SEGM ENTO ; 

Campo Grande Duque de Caxias Nova Iguaçu 

(acesso pela Red. Wasnington Luiz] jacesso pela Via Light 

Rua Floriano de Godoi 06 bw Gov Róberto Silveira, 217 *' Qkeiko.nissan | keiko-nissan www keikorio.com.br Estrada do Monteiro, 540 
MDONTE 3 Camera E 

conheça iposinhaNssan 4 (21) 2514-4500 +, (21) 2433-8000 *, (21) 2433-5000 
É (21) 98461-011 (& (21) 97201-4880 (é (21) 929991-5031 

À 

SE ita SIE TRRO FUMO DO FEADALO E MRGTITUTO NEGAM, BASTOS DO DOMBATA AO TREDSL O MNEANTIL 

Dteria válida até Si/12/21 Pera Os veios Dor ap, Chassi BO/9, modelo extivsivê cor preto, chassi 807/25, mode extra Ddr preto, 

chars BDBSAA modela exóiha Corsuite condições na coONcessondra Fotos meramente husiratvos Nos resarvamos & direito de qua quer éra de digitação e NO TRÂNS TO SUA RESPONSAD|L DADE SALVA VIDAS 



| Classificados | Sábado 

E E SERER 
AUTO TAAOS 

OS DE MONTAGEM + 

DO OS PRÉ-REQUISITOS 
E DA MARCA CONTINENTAL, "PNEUS A BASE DE TROCA. 

e 

Parcele suas 

ao Tocsa [oieee 
ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO | FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 

RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA | EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS | AMORTECEDORES 

CATALISADORES | CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

Excelente atendimento, ótimos 
preços, qualidade impecável e 

rapidez nos serviços. 

João Vitor bastos da Costa “Google q j » 
tciêntes atiste to Pta Mig 

* + * da cá 
í o 

CENTRAL DE ATENDIMENTO | ho) al ne 300 Ve 

(O 21 2765-6700 a 00006 sc nosasnmesso 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AV. NILO PEÇANHA, 1249 rr | pacas 

RUA OTÁVIO TARQUINO, 1248 ? | Rca 5 SEGA SEX 8H As 18:30H 
NOVA IGUAÇU/RS | E SABADO 8H As 14H 

E CFULLPNEVSERASICAR 
"OFERTA VALIDA ATE O TERMINO DO ESTOQUE OU ATÉ O PRORI fra ANUNCIO RESERVAMO a O DIREITO DE CL api idade PL) SoIVEIS É ERROS DE DIGITAÇÃO 
TODAS A Solda RTÁS E IL alpes IADA 5 SÃO PARA COLOCA par ÃO | bd, LOJA “MONTAGEM DE PNEL A PA RTIR DE R$ 10,00 Co ULT MUS: PFUNTOS DE VENDAS 
COM TABELA DE PR fes S:NO INTERI po DA LOJA RC ELAMEN TO EM ATE 24X SOMENTE COM JL ROS [ SIE ITA A, NA ILISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LOSANGO FINANC AAMENTO EM DEBITO ) APENAS PARA CORRENTISTAS BRADESCO. 

ELLE 

doa dh, 

S TR 

EM ILI) 

A 

| nº] 
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/ APONTE À CÂMERA 
Versões a partir de DO SEU CELULAR E 

R$ 83.990 / = 

AZZURRAFIAT.COM.BR  //// AZZURRA 

Botafogo Ilha Penha 
Mara peça em R. General Polidoro, 81 Av. Paranapuã, 1.664 Av. Lobo Junior, 791 Ê “ti de nossa 

h jedo & avábação | aprovação pel 

E rmememeanno 2 3959-4772 1 3959-2248 11 3959-4774 “ HO TRÂMEITO, SUA RESPONSABILIDADE ALVA VIDAS 

NTent£o) Renault « CAPTUR 

- MOTOR TURBQÍ170 CV 

VERSÕES A PARTIR DE 

o MES EEE 

PAGAMOS ATÉ 
100% DA FIPE * 
NO'SEU USADO 

€ GAPTUR: TAXA ZERO XTRONIC 
& PRONTA-ENTREGA  8VELOCIDADES 

Q BARRA Q CAXIAS Q ILHA Y ITAGUAÍ 
Av. Ayrton Senna, 3.243  Rod.Washington Luiz, 1.001 Estr. do Galeão, 1.108 Rod. Rio-Santos, KM 10 

(27) 5959-5274 (27) 3959-5327 (217) 3959-5527 2) 3959-5318 

AÁZZURRA 
Ed (azzurrarenaultoficial (Mazzurrarenault  AZZURRARENAULT.COM.BR NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS 

Hu a Ampla ligo (pranto -Ertirega a; parm ares DERA. tara FIPE pm carrô 

DO unção ar j no 



| Classificados | 

DA ZONA NORTE À ZONA SUL, 
SEU MELHOR NEGÓCIO JEEP ESTÁ NA AZZURRA 

JEEP 

CCOMMANDDER 
7 LUGARES 

FAÇA JÁ A 
SUA RESERVA 

NOVO JEEP 
COMPASS TURBO 

“NOVO MOTOR 270. 
165CV TURBO FLEX SU J 

“ATÉ 100% DA FIPE NO es A, o 
a qi f VA 
ar / A É GS 

” Ti 

BOTAFOGO « Rua General Polidoro, 15 À / Tels.: [21] 2538-5656 / 97322-5656 

ZZURRA PENHA + Avenida Lobo Júnior, 773 / Tels.: [21] 2197-3003 / 99120-3003 
| TIJUCA » Rua Pereira Nunes, 47 / Tels.: [21] 2538-5646 / 99800-3039 

É Cazzurrajeep (E) Oazzurrajeep WWwWwW.aZzZUu rrajeep.com.br | | 

8. Consuhe e demais fermos é condições = a] as Pio aro er pita nã curnah rar es Tu aonrqrvt ig arm nie er espa em Posadas iipaa Fobos merdmenio 
à de dgibição. reporrainoenoa à d tração a ação aprovação pbelito 1 Eereidto Pies de mora; ds proços enri dieido prévio 

mente até a data do puthenção deste anúpecio nesta posmual mi Pas 



bemYaqui 
O GLOBO DEZEMBRO + 2021 

BARRA, RECREIO E JACAREPAGUÁ 

'* Moradia e hospedagem com atendimento 
i de excelência para terceira idade. 

| ONHECER. 
AGENDE SUA VISITA PARA

 NOS CUNH 

COMPROMISSO E AMOR AO SEU IDOSO E
M otLudÉL E 

o “(41 08184-31
90(0) 

"*(21) 98181-3190 



LA E E | 

- rea m ui - 

; a a" à 

a dos 4” 
[ ” » | 

Fi o | 
| al ,. 

, | | 

Compramos joias 
inteiras ou quebradas, 
relógios, diamantes, 
moedas, pratarias, 

antiguidades e cautelas. 

| E 

FF 

E ROLEA MU): 



DEZEMBRO.202] 

BARRA 

ANUNCIE: 

(21) 2534-4310 

| tr: E 

vo ESA 
o acessar a versão digital. 

O GLOBO 

bem qria: Tel.: 2534-4310 

0 GLOBO BARRA - RECREIO - JACAREPAGUA - 03 

Casa 05 a 13 

ARTES E ANTIGUIDADES - 05 e 06 

CONSTRUÇÃO E REFORMA - 07 a 09 

DECORAÇÃO E ARQUITETURA - 10 e 11 

ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES - 12 

LAVANDERIAS - 12 e 13 

PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - 06 

Gastronomia 13 e 14 

RESTAURANTES - 13 e 14 

APARELHOS AUDITIVOS - 13 

DENTISTAS - 13 

| 

V | 
T Pa À 



04 - BARRA - RECREIO - JACAREPAGUA O GLOBO DEZEMBRO.2021 

bem9aqui 
O guia de compras e serviços da sua região. 

TELEFONES ÚTEIS 
ACIBARRA - Associação Comercial e Industrial da Barra----------- pr bc 3929-4597 

EONDEROS essi a Sd a ap Saad 193 

CEDAE----———= =... nino n nana non oan ooo n nono canon anaoon non ooana no 0800 2821195 

a ri e e A SANTO 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ==> sa aaa a ata a is 

GRIANÇAS DESAPARECIDAS (9H AS 18h) —=amacaa isa 2286-8337 

DEFESA EV en O A RP ea 

DELEGACIA DA MULHER oscar niacina names eancecsceso= SODA 9000 

DETRAM (DISQUE VISTORIA) somaram a ção ND 

DISQUE DENÚNCIA =ccoeppsse rear aerea curar mp ceia eesua ana AUDI 1177 

HOSPITAL BARRA DOR sacas ai ii isa cai iamaicc rsss BADO-JONO 

NEIREITALIOA CAPA uia e o ra SA 

HOSPITAL GERAL DE JACAREPAGUÁ (CARDOSO FONTES) ==="... 2425-2255 

HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE-—=-="—"— oo 3111-4600 

HOSPITAL RIO MAR------=--.......... uno nono animo nanonanoaano omni 3978-2978 

INFRAERO CONSULTA DE VOOS--==-=====........... nona — Voos. infraero.gov.br/voos 

LIGHT - COMERCIAL--====-=====-===.=............a Serem 0800 2820120 

LIGHT - FALTA DE LUZ=———====............ nana nn nnnannanosaonanann ooo oaonm 08000 210196 

POLÍCIA CIVIL 16º DP=======.....0.. 00. oin cien oeinaeo o e ienairsoteaann o en coetocescncoo B300- 7145 

POLÍCIA MILITAR ——=—-=-——=............. nina nao n na nnno san nano nano naoo nano nan nam gore 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ss eceera rio ces regras lo acta nara SD 

PREFEITURA DO RID==2=5-0005 Engesa as GA a Es pa 1746 

RODOVIARIA NOVO RIO esmsernse morre ommssnmanenanam prt emeseemama di dae 3213-1800 
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y Pratarias, Quadros, Porcelanas, Santos, Y 

18) Marfins, Móveis, Tapetes Persas, QU 

B | Esculturas de Bronze e Mármore, Peças de Metais, é " 

ha Brinquedos Antigos, Moedas Antigas, À 

al Fotos do Rio Antigo, Bijouterias Antigas e Joias etc. A 

(2 O) 
9) TELS.: 2930-4979 e 3546-5279 (O 

) (e 9 99930-4265 
N ” * 

(5) artepalmeiras(ogmail.com Ba 
U | 
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| IR | e) | Ne) | 8 )) 
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Compramos joias 
inteiras ou quebradas, 
relógios, diamantes, 
moedas, pratarias, 

antiguidades e cautelas. 

ay | | 

ROLEX Cav/ter 
PAGAMENTO NO ATO DA AVALIAÇÃO! 

Barra Square Shopping Center - Av, das Américas, 3555 

Bloco 01 - Sala 214 - Referência: em cima do Rei do Mate 

2491-0271 e 97575-99710 

Tel.: 2534-4310 
O GLOBO 
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+ 

Mg” 

Nes O RIO INTEIRO - E : 
) A PINTA POR AQUI. SH a 4 é LI FERE ques 

E 
- 

SÃO 10 LOJAS COM O MAIOR ESTOQUE DE PRODUTOS 
PARA PINTURA, GRANDES ad E PREÇO sdeshm 

TE E 

Suvinil 4 Suvinil 

USO DOMÉSTICO E 
PROFISSIONAL (EXTENSIVA) 

“Consulte o valor minimo da compra 

ROLO DE PLÁSTICO BOLHA, PAPELÃO CORRUGADO E LONA PRETA 
IMPERMEABILIZANTES PARA LAJES, TELHAS, TIJOLOS, 
PEDRAS, PISCINAS, CAIXAS D'ÁGUA, ENTRE OUTROS 

“Mediante a cosulta de crédito (NJLG 

* MEGALOJA - Anil - Est. de Jacarepaguá, 6526 - 2447-6538 « 99669-6781 + Realengo - Av. Santa Cruz, 41 - 3332-2548 

e Cascadura - Av. Dom Hélder Câmara, 9796 - 3899-4295 * Recreio - Av. das Américas, 15.000 - 2437-5304 

e Freguesia - Estr. de Jacarepaguá, 7666 - 2447-1678 « 99727-5506 e R. Miranda - Rua dos Topázios, 206 - 2471-5859 

* Eng. Novo - Rua Barão do Bom Retiro, 655 - 2201-4953 « 99655-9712 | « Taquara - Estr, do Tindiba, 1.666 - 3414-1866 « 97126-1471 

e Irajá - Estr. Água Grande,771 - 337 O. E. » Taquara 2 - Av. do Mananciais, 788 - 2440-7715 « 99680-2602 

FACA SE: LO À (21) 99727-5506 
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md 

| TRADIÇÃO E CONFIANÇA 
"AS A- + NÃO SE COMPRAM, 

= SE CONQUISTAM. SÃO MAIS 
ECONSTRUTOR=- E DE 60 ANOS DE TRADIÇÃO. 
“MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.é J 

QUEIMA DE 

ESTOQUE 
MI II 

ELIZABETH 

esmo | 
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CONSTRUÇÃO E REFORMA 

Temos tudo em material de construção e acabamento, 
por um preço que vai surpreender você, CONFIRA! 

Lo 

= 
o. 

1[1),6 
SEM JUROS EM 

TODOS OS CARTOES 
DE CREDITO 
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“DECORAÇÃO E ARQUITETURA j 

| ORÇAMENTO | PISOS DE MADEIRA & VINIÍLICOS E 

SEM CUSTO SEU AMBIENTE PRONTO, PARA SER USADO ã 

NO MESMO DIA! SEM QUEBRA QUEBRA. 

E ESA ER : 
Car Mu A 

LA «pi O OITÃO RESISTENTE “AR RS “MuNcA UM PISOL IINADU 1 
“ ÚNICOC JM ATÉ NOS ja GARANTIA, 

E É 

E E | 
E j 

LF 8! 

A ra Ed is 

QUICK STEP 

PISOS LAMINADOS & VINÍLICOS, MADEIRA NOBRE MACIÇA E ESTRUTURADO. 
ATENDEMOS ARQUITETOS E CONSTRUTORAS 

Cortinas e Forgianas, direto da fabrica a preço de custo 
Il E H 

||| au PR) 

F PECEAPEEM 

th) 

q WaR aseeRa ' 

PSTRIi! a 

dd | PRPPITTTT 

j 

= -— = 
= — = 

— = E = = 
: = = = — = .— = == 

l 
M 

Barra - Av. . Olegári Maciel, 555. ra 03 | 
.— = 

—=" a — 

— — e um = : 
— — —— = 

Méier: (021) 2576-0046 DO 
| Segunda à sexta; 8h às 18h Sábado: 08h às 13h = Ro! PFIIFEA Ma À 

Barra: (021) Sto» 2004 PIRDS À REVESTIMENTOS 

egunds à cabado: 09h às 1 w.lamiart.com.br 
(O (021) 96430-089 E 

| ) durafloor 4 ;& 
Siga-nos o = Laminados e Vinilicos cores) Ar asa crta 
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noi RPA A HNRTETIR, 
E? RAEA jul EN IEP 

e Transforme seus móveis 

e Trabalhamos com diversos 

tipos de acabamento 

* Orçamento e medição 

sem compromisso 

LAVAGEM 
RESTAURAÇÃO DE TAPETES 

EM GERAL 
e lapetes e Persianas e Carpetes 

| e Estofados e Cortinas 

| k, : e Impermeabilização de estofados 

Sea Valdemir 
Orçamento sem compromisso 

TEIS.: 2275-6274 | 3 99731-8502 

“ * Tecidos 
a, 

= a * Colchas 

* Papéis de 

Parede 

* Tapetes Persas 

* Tapetes Belgas 

* Carpetes 

* Persianas 

* Sheet é 

Cortinas 

* Estolamento 

* Capa de Sofé 

www.keramosdecoracoes.com.br 

Tels.: 2235-0079 / 2256-8557 

2255- 9029 A 2255 94972 / 99464- 266618 

10 DF ALA la ibo o 7/5 À - BIp SS PRINA. 
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ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES 

BRASTEMP 
Parte da sua casa 

Assistência técnica esp
ecializada 

Trabalhamos com as mais diversas marcas. 

- MÍDEA - BOSCH - ELECTROLUX + “CONTINENTAL E OUTRAS MARCAS 

31 28, 4872/2662: 4271/ 6 9660-4746 < 99152-3327 

7 RESTAU RAÇÃO DE TAPETES EM GERAL 

é E e Tapetes e Persianas 

po e Carpetes e Estofados 

& * Cortinas 
4 º Impermeabilização de estofados 

Esses Valdemir 
cm Orçamento sem compromisso 

| e 99731-8502 TELS.: 2 
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| É Ei 
o ] | i ) | ] 

k ' [1 

RR po NT o Tn dE 
- gr a EA, ] á , sá - 

Desa o EDS SD AU Ro RIR À se 
- & .” 

"Coste vay médico. 
E A | 

id a Cala ari adrilhi = 4 
ita j aa TPM arts j " 

Dou dd idid Cl dA IE TUR O 

É) 2253-2651 / 99592-2979.0 
Centro Auditivo Atend.: Barra da Tijuca 

Shekhynah Centro - Madureira 

| Tr a Bia à 

DRA. LUIZA DA MOTIA 
Cirurgiã Dentista - CRO-RJ 3733] 

Reabilitação Oral 

- Implantodontia -4 dontologia estética 

- Harmonização Facial - Prótese dentaria 

E csunda a Sabado 

; | , 

21) 2208-4619 | 2143-3461 |921) 99912-5796 bem Daqui 
8 «Ispodo: 

PETROBRAS | AM O E 

BARRA DA TIJUCA: Rua l TRT 

O GLOBO 

Tel.: 2534-4310 
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RESTAURANTES 

Liga do Açai! 
O nome já diz tudo! 

GELATOS E PESCADOS DA AMAZÔNIA 

Peixe Filhote com Arroz e Pirão Açaí papa, 

18% de Sólidos 

e - 
Bolinho de Pirarucu 

Sorvete em Torta 
a Maria Isabel /Litros 

DT sabe) a 

Picolés e 

Sorvete 

Tapioca, 

Bacuri e Açaí 

EN | | 

> 

: PROMOÇÃO DE PICOLÉS 
' Leve uma caixa de picolé com 40 unid. 

—: sai por: R$ 4,90 unid. 

São 7 diferentes sabores do norte. 

:* Cupuaçu, Graviola, Castanha do Pará 
: Chocolate amazônico, Mestiço, Bacuri, Pai Degua 

Liga do kçar ; 
? Av. Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro Q O | 

3 (21) 99999-6478 
& produtosdonorte-com.br 

ACEITAMOS TOD 

TEMOS DE 



REFRIGERAÇÃO 
77/20) 0 R 

Geladeira: Freezer: Frigobar Ar enid 
Maquina de Lavar: Manutenção Preventivade ArSpli 

Renan Coelho - Técnico 
Pesquise no Google: https://g.page/r/CcAgdsPjBgpBEAO 

Faça ja o seu orçamento: 

(9 (21)99667-1383 / 3646-3942 
(o) (rc.refrigeraeao am ? Est. do Itanhangá - Barra da Tijuca | O = 



Benvindo 
DUE HIEI EE 

FABRICAÇÃO E RESTAURAÇÃO 
Fabricação e Restauração em móveis de: 

Vime, Junco, Rattan, Cana da India, Palhinha Indiana, 
Madeira, Vidro, Ferro, Alumínio e Estofados. 

E ip O 

do eb A Em enigma 

Error reror Trrrrusrs 

q im mm ã E E |] E = E a 

Co Je 

ço 
E gu q E 

m domicílio grátis 

Venham nos visitar!!! Atendimento € 

Tel. : 4104-8960 (*) 96017-7370 
migo (o [o [=] 11 Nál alo one [SUN Fono Li O RAS = Toi g=ITo o [of -fo Tafo [= go Ta (= 
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18.12.2021 | O GLOBO | Sábado 

Volta das festas abre espa é 
para peças metalizadas, 
de lurex e de paetês 



ALA, ZONA SUL! 

DIVULGAÇÃO CNVULGAÇÃO VITOR FARIA 

O a 
pt a E panda d sent d = 

Fala, Zona Sul! 

As cartas enca- 

minhadas dos 

“ornaisde Bairró 

(Rua Marquês de 

Pombal2ã 

4º andar - CEP 

20230-240 e 

talazsubtoglo- 

bo.com.br) 

devem ser assi 

nadas e, assim 

combos e-mails, 

conter nome 

completo, ende- 

reçõe telefone do 

remetente 

Quando otexto - 

não for sulicien- 

temente conciso, 

serão publicados | 
os trechos mai ) 

aisinhde: : p18 pad 

BONDINHO PÃO DE AÇÚCAR TERÁ CHEGADA BOTECO DO ZECA PAGODINHO CHEGA AO 

DE PAPAI NOEL E CIRCO MACACO PREGO FLAMENGO COM QUITUTES DE TONINHO DO MOMO 

o, 
| j ] frio/hairros Capa: À modelo Alana 

Sha na cobertura do 

OGLOBO- BOTAFOGO, CATETE. COPACABANA. COSME VELHO, FLAMENGO, GÁVEA, GLÓRIA, HUMAITÁ, IPANEMA, JARDIM BOTÂNICO, LAGOA, LARANJEIRAS, LEBLON, LEME, SANTA TERESA EURCA hiercure Ro Boutique 

Editor: Milton Calmon Filho jm toncêoelobo com.br) Editora assistente e edição on-line: Lian Fernandes | il amêoslbbo com br). Diagramação: Gustavo Am ara Tebelones: Redação: 2534-5000 1.5285 Copacabana FOTO DE 

Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484 Crédito: 7534-5860 Endereço: Rua Marquês de Pombal25, 4º andar - CEP 20230-240 E-mail: fa arsu Bogiobo com be DETSE KRIEGER 

e 

ATIRE IN 
Md A 

PROMOÇÕES IMPERDÍVEIS 
DE EIM DE ANO! 

ei | EM 
MALHRO | CASERRET FRANE ul E ASIM 

R$99,90 = = 
E BERGUT 

BEBA COM MODERAÇÃO 

tempo limicado au até a fim dos estoques, 
Poe ova E (21 98608-2000 

Re Vi de Fi Pienjá. 47 Am Dna BR Máde St 
Res JÁ 2532748 



ESPECIAL NATAL / SOLIDARIEDADE 

Ceia e coral para famílias 
da Rocinha e do Vidigal 
Além de jantar, ONG distribuirá panetones, cestas básicas e brinquedos 

PRISCILLA AGUIAR LITWAK 
priscila aguiarfoglobo com tm 

elo menos cem famili- 
Pp as da Rocinha e do Vi- 

digal terão uma ceia de 
Natal antecipada com di- 

reito a chester e paneto- 
ne, entre outros quitutes 
típicos. O jantar come- 
morativo vai ser realiza- 

do pelo Projeto Comuni- 
tá Rio,amanhã, às 19h, na 

Escola Municipal Abelar- 
do Chacrinha Barbosa, 
na Rocinha. 
Com sede no bairro há 

1 anos, a ONG oferece 

para crianças e adoles- 
centes, entre 4 e 16 anos, 

oficinas de instrumentos 
musicais, coral e aulas de 
Libras, além de promover 
o Clube dos Desbravado- 
res. uma parceria com a 
Igreja Adventista do Séti- 

mo Dia, que promove ati- 

vidades esportivas, soci- 
aise culturais. 

O evento terá a apre- 

sentação de três corais 

formados por alunos do 
projeto. À programação 

vai contar ainda com a 

distribuição de paneto- 
nes, brinquedos, sapatos 

e cestas básicas. Serão ao 
menos cem unidades ou 

pares de cada item. 

ZONASUL O GLOBO 3 
Sibade 18 12 202] 

Apresentação. Alunos do Comunitá Rib em evento antes da pandemia 

-— Será um momento 

em que as famílias esta- 
rão unidas celebrando o 
verdadeiro sentido do 

Natal, que é o amor de 

Deus por nós — diz Ga- 
briela Marques, à frente 

do projeto, 
Mais informações pelo 

telefone 98020-0003. 

Escaneie o QR Code e 

confira a programação 

completa em nosso site: 

windsorhoteis.com 

Celebre o Fim de Ano 

na Rede Windsor de Hoteis! 

"Venha saborear deliciosos pratos e desfrutar 
de todo conforto e segurança em um dos nossos 
hotéis no Rio de Janeiro. 

Jantar de Natal - 24 dez | 20h30 à 1h 

Ceia de Réveillon - 31 dez |2lhas 2h 

| WindSór 



SPECIAL NATAL / DOAÇÕES 

Solidariedade como 
presente de festas 
Lojas vendem peças em prol de projetos sociais 

NATÁLIA BOERE 
ratália boeredoglobo com br 

Fo bem estânamoda. E 
a solidariedade pode ser 

embalada como presente de 
Natal. Acaba de abrir no ter- 
ceiro piso do Botafogo Praia 
Shopping a Boutique Pelo 
Bem, uma loja que destina 

todo o seu lucro para o proje- 
to Mulheres de Luz. A inicia- 

tivatem por objetivo oferecer 
educação sexual e capacita- 

ção profissional ameninas de 
12 a 18 anos do Jardim Gra- 
macho, em Duque de Caxias. 

A empreendedora social 
Fernanda Capobianco é 
uma das idealizadoras dalo- 
jaedo projeto. Elatemapar- 
ceriadas ONGs Nosso Insti- 

tuto, da ginecologista Ana 

Teresa Serraik Barbosa, que 
trabalha com prevenção de 
gravidez naadolescênciana 
Maré, eCorrente Pelo Bem, 

que há mais de dez anos dá 
assistência a moradores de 
Gramacho. 

— Cada vez que ia lá com a 
Corrente Pelo Bem, ficava 

muito tocada quando via al- 
meninas com quatro, 

cinco filhos. É dificil criar cri- 
anças naquelas condições. 
Quero inspirá-las e oferecer 
uma perspectiva de futuro 
para elas —afirma Fernanda, 

que conseguiu vagas gratui- 
tas paraas interessadas em fa- 
zer cursos de manicure e ca- 
beleireira na Academia Wer- 
ner, em Copacabana. 

7 bobés tom me dojeio 

Benção Fernanda na Boútique Pelo Bem, loja: cds Maneio Praia Shopping 

DIVULGAÇÃO MÃO RERM ANDES 

RT T 

U 

De Dolce & Gabbana a Armani. Arara do Bazar da Santa no ClosetBoBags 

Implante dentário sem corte na gengiva e monitorado 
por computador. Seguro, rápido e imediato. 

A loja de moda circular 
vende a preços mais em 
conta peças novas ou em 
bom estado. Há roupas e 
sapatos de grifes como 
Animale e NK Store, que 

doaram parte de seus acer- 
vos. Desde que abriu, há 

duas semanas, já arreca- 
dou mais de R$ 20 mil. 
— Não gastamos um real 

com essa loja. E bom ver 
que todas as camadas da 
sociedade se uniram em 
prol de uma comunidade 
tão carente, esquecida e 

invisível, que fica a 30 mi- 
nutos da nossa casa — diz 

Fernanda. 
O ClosetBoBags, plata- 

forma de moda circular 
que há 12 anos estimula o 
consumo consciente e o 
compartilhamento, tam- 
bém acaba de abrir umalo- 
ja, em Ipanema. E oespaço 

tem uma arara destinada 

às peças do Bazar da Santa, 
que ajuda a manter o Espa- 
ço Santa Terezinha. 

Acreche beneficente, lo- 
calizada na Gávea, dá assis- 

tência a 300 crianças de fa- 
milias de baixa renda. Há 
cerca de 250 peças para 
venda ou aluguel, de mar- 

cas como Dolce & Gabanna 
e Armani, disponíveis tam- 
bém no site bo- 
bags.com,br/bazar-da-san- 
ta. Desde março, o Closet- 
BoBags já arrecadou R$ 25 
mil para a instituição. 
No auge da pandemia, a 

plataforma também foi fer- 
ramenta para a venda de pe- 
ças doadas por artistas co- 
mo Xuxa, Claudia Raia e 

Malu Mader. E arrecadou 
mais de R$ 100 mil para ins- 
tituições como União Rio e 
Ação da Cidadania. 
— Não vemos a possibili- 

dade de ter um negócio se 

não olharmos para o entor- 
no, Pensamos em como po- 
demos usar as nossas ferra- 
mentas para contribuir 
com ações voltadas para o 
bem — afirma Bel Braga, 
fundadora da BoBags. 
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)/ O melhor tratamento 
para sua coluna 
Po O CREB possui médicos 

=“ especialistas para tratar a sua 
coluna e diversos tratamentos 

para o alívio da dor. 

MIRA CESAR MALES CRM! 52 TN 

e Consultas em Ortopedia, 

Fisiatria e Reumatologia 

A * Medicina do Esporte 

Urgências Ortopédicas 

* Exames Diagnósticos 

Fisioterapia 

( Acupuntura 

* RPG 

* Hidroterapia 

Quiropraxia 

à º* Reabilitação Perineal 

e Reabilitação Neurológica 

º Reabilitação Pós-Covid 

(E Telefone e Whatsapp 

(21) 31 82 8282 CENTRO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO 

a À mé Rua Voluntários da Patria, 408 

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ 

O planos de saúde credenciados ZA 



SPECIAL NATAL / ESTILO 

Muito brilho 
rumo a 2022 
Depois do réveillon meio cinza do ano passado, é 
hora de ousar com peças metalizadas, de lurex e 
de paetês para festejar a virada e a esperança 
JACQUELINE COSTA jacagioba com br 

| Ci Edrotutrper 

- Rua Tubira, 4] Leblon. Teis.: 21 5442-416] | 3442-7776 e Ay 

o ano passado, as 
festas de fim de 
ano foram meio 
sem graça, cin- 
za, insípidas. A 

vacina ainda não tinha che- 
gado, eo medo pairava no ar. 

Apesar de o fim da pandemia 
ainda não ter sido declarado, 

as pessoas (vacinadas!) já po- 
dem festejar juntas a espe: 
rança de um ano melhor. E 

como canta Caetano: “Gente 
é pra brilhar!”, Por isso, são 

bem-vindas peças metaliza- 
das, de lurex e de paetês, seja 

paraum brinde pé naareiaou 
numa contraternização em 

casa. RafaCardoso, consulto- 
ra de imagem e jurada do rea- 
lity Academia da Moda, da 

Ra 

TV Globo, concorda: 

— Engana-se quem pensa 
que looks com brilho sãoape- 

nas para festas glamourosas! 
De jeito nenhum. Se tor pas- 

sar na praia, use rasteiras só- 
brias ou mais rústicas, por 

exemplo, A modelagem tam- 
bém pode ditar regra, sendo 

as amplas e luidas para even- 

tos mais descontraidos, € 
modelagens mais justas ou 

clássicas para festas mais for- 
mais. O importante é se sen- 

tir confortável e radiante, 

Produção executiva: Alexandre Schnahi 

Produção de moda: Caio Nistrsche 
Fotogratia: Deyse Kringer 

Modelos: Alana Sia o Rafaela Blasius 

(Joy) é Gustavo Sobrinho (40 Graus) 
Beleza; Flau Coutinho 

Agradecimentos: Mercure Copacabana 

Brinde a 2022. Rafa (à esquerda) celebra com vestido Colcci, R$ 753 (Ecolectoficial), 

túnica Tati Melgaço para Casa de Antonia, R$ 1.790 (ficasa deantonia); 

e sandálias Renner, R$ 99 (Glojasrenner); Alana comemora com vestido Agilitá, 

R$ 2.497, brincos Léli, R$ 139, e relógio Swarovski, R$ 2.700 (Dswarovski) 

Vitor 

E IRMTETETT 

Hospedagem de cões, gatos, aves « animais silvestres - Day core - Peluqueria - Fisioterapia - Notoção - Hidrvesteiro - Cinico veterinária - Terapia Holística My 

) 

Konder, 44 — Barrinha. Teis.: 21 2103-0894 | 99725-0679.. 



Prata e neon. Alana veste macacão Think Be para Blugaya, R$ 800 

(Eblugaya, ), pulseiras, R$ 125 (a mais fina) e R$ 190, Atelier 

Chilaze (Cateliegrchilaze); e sandálias, R$ 1.498, Cris Barros 

(Merisbarrosofficial); e colar Belle Paiva, R$ 1.690 (Gbellepaiva). 

Rafaela usa vestido Agilitã, R$ 2.397 (Bagilitabrasil) 

Para comemorar nossos 5 anos reunimos 

grandes chefs para jantares exclusivos e 

uma ação social onde distribuiremos 

1.000 quentinhas para moradores de rua. 

Convidado especia/! 

Chef Jimmy Ogro 
“a a 

CIO (21) 3030-9080 

tascafilhodamas 

Quarta-feira dia 22/12 

as 2ohrs 



QUEM DIZ QUE IPANEMA É MAIS CARO?! 
Quer economia e durabilidade? Compre lâmpadas de LED. 

Reabrimos com toda segurança e prevenções de saúde. A 
Continuamos com pronta entrega de lâmpadas e luminárias. * 

o 

Dicroica LED GU 10 E» À 
Lâmp. Classic LED A40 EW = 40W Bivolt 

cores branca e amarela à! 
' éra e E DE) ul, * 

Lamp. Classic LED AGO BW = BOW Bivolt area ta coroa di dá branca e amarela À adia 
cores branca e amarela a o 4 

ae e o [Scr 

Lâmp. Classic LED A75 9,5W = 75W Bivolt e -4 

cores branca e amarela | 

Lâmp. Classic LED AtOD 13W = 90W Bivolt = a “4 EA 
cores Dtanca e amarela 

R$: 21 190 
ame a | dm M = — o ii 

j | —e— = TEM; ã = x 

a j : - em 
a q e — = nE 

[ ) —=— 

Tub LED OSRAM 9W 

cores branca é amarela R$ 23,00 

tub LED OSRAM TEN - 

cores branca e amareia R$ 29,80 x 

VENTILADOR St d- == 

EMERSON q nd 

Made IN USA 4 pm 

Mod. 50 Pro Series 5 pas 

Cores branca e níquel 

R$2.098,00 4 

R$ 1.298,00 

Abat-jour Inglês 

R$ 389,80 
&z 

EMERSON VENTILADOR EMERSON 

Made in LISA 

Mod. de Bullder 5 Pás pal 

Cor niquel PHILIPS Pa 

HORÁRIO DURANTE A PANDEMIA: DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9h ÀS 17h 

Rua Visconde de Pirajá, 605, Lj. G, K, H,| - Ipanema - RJ (Galeria do Cinema Estação Ipanema) 

Telefones: (21) 2239-0046 / 2239-9597 / 96471-4446 « e-mail: infolightBinfolink com br 

CIAL NATAL / ESTILO 

4 A nadtoo  c a 
Brilho e conforto. Alana usa top Lucidez, R$ 198 (Glucidezbrasil) jeans 

Erika Facurl, R$ 890 (Merikafacuri); óculos Margaux Eyewear, R$ 558 

Bmargauxeyewear); jogo de pulseiras, R$ 1650, e brincos, R$ 625, Belle 

Paiva; e sandálias Andrea Muller, R$ 898 (Gandreamuller no) 



MODA, GASTRONOMIA, SERVIÇOS 

E UMA VISTA DE TIRAR O FOLEGO. 

TUDO ISSO, NO CORACAO DE BOTAFOGO. 

CONHEÇA 

MAIS NO SITE; 

f Nem, 
ANHOE BOTAFOGO 

sbenpina contara PRAIA SHOPPING 



Como o já apreciado Açai 18% de sólidos, a 
Liga do Açai oferece também outros 

produtos do norte, como os gelatos, picolés, 
sorvetes, e até peixes e pescados em geral, 
Oferecemos também produtos sazonais 

como o Panetone de cupuaçu com castanha, 
para as festas de final de ano. 

Peça em casa 05 deficigsas sorvetes 
do Norte para completar a sua cela de Natal! 

! Muito mais sabor para você. Sem glúten! 
] São diversos sabores: 

Cupuaçu «Graviola «Castanha do 
Pará «Chocolate amazônico «Mestiço 

*Bacuri «Pai D'égua e outros 

REFRESQUE O SEU VERÃO 
APROVEITE A PROMOÇÃO; 
LEVE UMA CAIXA DE PICOLÉ 

COM 40 UNID. 
a unidade sal por: R$ 4,90. 

raise rear bm Te BR ERA Rd 

Panetone de cupuaçu 
com castanhas do Pará 

Panetone de cupuaçã 
“ha cerâmica 

“ea 18% a 

de sólidos. AR 

Ay Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro 
E (21) 29490.64728 

a produtosdo porte com.br 

ACEITAMOS TODOS 05 CARTÕES 

TEMOS DELIVERY 

Bem leves. Sentada, Alana usa 

macacão, R$ 2.760, e gola avulsa, 
R$ 970, ambos de Tata Melgaço 

para Casa de Antonia; brincos Léli, 

R$ 89 (Euselelicessorios); e tênis 

Kruzin, R$ 780 (Ekruzinfootwear) 

Rafaela veste body Joanne, 

R$ 699 (Mjoanneloja): blazer Think 

Be para Blugaya, R$ 1200; hot 

pants Renner, R$ 19: brincos 

Mercedes Herrera, R$ 4.719; e 

sandálias Cecconello, R$ 279 

(Eicecconello) 

Trio. Alana (à esquerda) veste 

top Carol Rossato, R$ 1.169 

(Ecarolrossatooficia!); blazer 

Renner, R$ 220 (Olojasrenner); 

pantalonas Inti, R$ 679 

(Ointibrand); e sandálias 

Cris Barros, R$ 1498 

(Eerisbarrosofficial) 

Gustavo usa macacão Neri 

Modas, R$ 350 (Eneri modas): 

e tênis Zara, R$ 375 (Blzara). 

Rafaela usa vestido Diamond for 

Eden para Blugaya, R$ 3.800 

(Pblugaya, ). pulseiras Ebahn, 

R$ 260 e R$ 380 (Bebahnclo); e 

sandálias Renner, R$ 169 

(Elojasrenner) 



RECREIO DOS ANCIÃOS 
O VERDADEIRO HOTEL RESIDÊNCIA PARA A 3º IDADE 

Um fim de ano com tranquilidade e bem-estar 

Reconhecemos a importância do bem- 

-estar e da qualidade de vida, por isso, há 81 

anos, a Residencia Santiago Apóstol oferece 

um espaço de excelência e estrutura comple- 

ta para a terceira idade. Com tudo que nossos 

hóspedes necessitam para cuidar do corpo e 

da mente, o residencial dispõe desde assis- 

tência médica até uma programação mensal 

de eventos. 

A chegada de um novo ano nos faz agra- 

decer pelo ano que passamos. E principal 

mente um agradecimento especial aos nos- 
sos funcionários. colaboradores e famílias, 

que, mesmo em momentos cheios de desa- 

fios, ajudaram e mostraram a importância 

de fazer o bem para quem está precisando. 

Rua Conde de Bonfim, 1098 - Tijuca 

Tel.: 3238-9700 - recreio centroin.com.br 

A base do Recreio dos Anciãos sempre foi 

as pessoas e o cuidado humanizado, capaz 

de prover muito mais bem-estar e conforto. 

Acreditamos que vamos chegar mais unidos 

e certos de nosso caminho transformando 

vidas e proporcionando alegrias nesse novo 

ano. Obrigado a todos que abriram e abrem 

as portas desse lar, 
* Assistente Social * Aula de dança * Bailes 

/ Serestas * Fisioterapia * Nutricionista * 

Dentista * Psicóloga * Exercício da memória 

* Igreja * Teatro » Refeitório » Serviço médi- 

co ambulatorial * Enfermagem 24h * Lavan- 

deria * Ginástica com academia equipada 

* Festas tematicas * Pilates * Podologia * 

Sala de TV e jogos » Salão de beleza 

VISITE NOSSO SITE: 

wwmw.recreiodosanciaos.com.br 



E 
E FspecIAL NATAL 

Brilho de verão. Rafaela usa 

vestido Tea Match (Mtea match), 

R$ B30; top que faz parte de um 

conjunto Agilita, R$ 2.398 

(Wapilitabrasil), hot pants 

Riachuelo, R$ 1/5 (Eriachuelo); 

brincos Boho, R$ L60O 

((bohojoias); sandálias Manufact, 

R$ 780 (Gmanufact), e bolsa 

Atelier Chilaze, R$ 300. 

Gustavo veste camisa Reserva, 

R$ 449 (freserva); blazer Flor de 

Lis. R$ 349 (Bflordelis); bermuda 

Armadilio, R$ 99 (&armadillorio). 

óculos Margaux Eyewear, R$ 558 

iimargauxeyewear); e siiders Mad 

As Hell People, R$ 375, 

(Ebmadashellpeople) 

W | gp 

2. AN O SEU ZONA SUL WEEK COM UMA Ê 
| A DAS 10 MELHORES PIZZARIAS DO MUNDO E 

ne . | À = = PIZZA MARGHERITA VERACE COM VINHO DA CASA | 150 A 
"4 == 5 em miga E 

NR 

' o 

PELESLRVAS 

(21) 2536-0687 
RUA MARIA ANGÉLICA, 129 
JARDIM BOTÂNICO 

: WWWBRAZPIZZARIA.COM.BR 



WIN! 

UNIVERSITY Ameénica Latina 

RANKINGS 

Mi= E BPZANDjO 
PROFISSIONAL PUC-RIO 

UMA NOVA ETAPA NA SUA CARREIRA 

CONHEÇA OS 3 CURSOS: 

= ENGENHARIA URBANA 

» E AMBIENTAL 
Desenvolver uma visão ampla e multidisciplinar de um modelo de 

desenvolvimento sustentável pora as cidodes brasileiras, integrondo 

conhecimentos de diferentes áreas. O curso de dupla diplomação é 

associado com a Technische Universitat Brounschweig, Alemanha. 

ANÁLISE E GESTÃO DE 
POLÍTICAS INTERNACIONAIS 

Criado para copacitar os seus alunos pora o exercício profissional na área 

de Relações Internacionais. Seu currículo combina fundamentos conceituais 

e habilidades analíticos à prática profissional. 

“4 LOGÍSTICA 
Reconhecida globalmente como um fator de competitividade nas empresas, 

à Logistica tem tido uma grande expansão nos últimos anos, O objetivo é 

formar profissionais aptos o analisar, elaborar novas técnicas e resolver 

questões referentes a sistemos logísticos. 

CCE.PUC-RIO.BR 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

RA == iç= e [= 40 PJ 

0800 970 9556 (40) (21)97658-6094 FO] ccepucrio 



* IMPLANTES (CONSULTORIO) 
* CLAREAMENTO 

* LENTES DE CONTATO 
* LIMPEZAS « RESTAURAÇÕES 
* EXTRAÇÕES 
* PRÓTESES MÓVEIS E FLEXÍVEIS 

SEM GRAMPO METÁLICO 

| Dra. Maria Valéria Martins - CRO 17070 

Pioneira no atendime nto domiciliar 

Rua Voluntários da Pátria, 190 
, 51 1009 - Bolalogo 

— (estacionamento rotaíivo no local) 

“COMPRAMOS 
JOIAS, RELÓGIOS 

E DIAMANTES 

HÁ 30 ANOS NO MESMO ENDEREÇO 
EM IPANEMA 

- Compra e Venda de joias e relógios 

- Tudo em 10 x no cartão sem juros 
- Envios para todo o Brasil 

(21) 97192-4196 / (21) 99909-6490 É) 

Q Rua Visconde de Pirajá, 228-B 

tw 5521 debI-28 | 2267-7986 As Hell People, R$ 1.280 

id (Emadashelipeople); brincos, 

a R$ 945, e trio de anéis, R$ 3 mil, 
BE App: Mrjoias Swarovski (Eiswarovski); 

e sandálias Riachuelo, R$ 189 

(Miriachuelo) 

Ousada. Alana usa vestido Mad 

CIAL NATAL / ESTILO 

ds PUTOS DE DETSE KRIEGER 

Lurex. Rafasla usa macacão Via 

Boho, R$ 159 (Blojaviaboho); colar 

Boho, R$ 2.800 (Ebohojoias): 

pargantilha Léll, R$ 79, 

(useleliacessorios); ane! 

Mercedes Herrera, R$ 5.900 

(Eimercedesherrerajnias Je 

sandálias Cecconello, R$ 279, 

(Ececconello ) 



; - 5 5 . 35 os principais Plano 
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9 TILO / AGENDA 

TARDE DE BELEZA 

O Personal Brechó, das sócias 

Juliana Lenz e Priscilla Cunha, 

reune o dermatologista Victor 

Bechara e a maquiadora Carol 

Gaviorno em uma tarde de bele- 

za com dicas de maquiagem e 

cuidados com a pele nesta se- 

gunda-feira, a partir das 

15h30m, no Personal Brechó 

(Av. Ataulfo de Paiva 706/302). 

O evento é gratulto e tem vagas 

limitadas. Por isso, é necessário 

lazer uma inscrição prévia atra- 

vês do e-mail atendimento É per- 

sonalbrecho.com. 

id 

or 4 

Dicas, Juliana Lenz é consultora de estilo e sócia do Personal Brechó 

ab 
À ré ferência em 

puxadores no Leblon 

“a 

10. 
ERP 

Puxadores em murano. 

ve | 
E a. 

Rua Almirante Guilhem, 262 - Loja C -L 

www.annakpuxadores com.br 

COMPRE— 
1 ÓCULOS DE GR AE 

Maçanetas italianas 

em murano. 

co te-Bera | 3256-4999 

jannakpuxadores 

eb'on - leis. 

Facebook 

E TEM MAIS: 

é grótis! 

GANHE 
pt DE DESCONTO 

A 2º ARMAÇÃO 

Nessa promoção, o por de lentes para q 2º armação 

PALETA DE SOMBRAS 

Agrite francesa Yves Saint Laurent 

Beauté lançou a Couture Colour 

Clutch Saharienne, sua primeira 

paleta de sombras com dez tonali- 

dades de nudes, marrons terrosos 

e laranjas radiantes. 

FIRMEZA TOTAL 

Músculos de abdômen. coxas e bum- 

bum fortalecidos? Pois um novo apa- 

relho que promete tudo isso acaba 

de desembarcar no Rio. Fabricado na 

Eslovênia, o Tesla Former 4 usa esti- 

pulação magnética para definir e for- 

talecer essas regiões. É queima gor- 

dura pelo aumento do metabolismo 

corporal, No Rio, ele ainda é exclusivi- 

dade da Clínica AmaDerm, da der- 

matologista Adriana Aquino, que 

atende em panema, Tel. 2281-9696. 

FEIRA HYPE 

Hoje e amanhã, das 14h às 22h, a Fei: 
ra Hype estará no Parque das Figuei- 

ras, na Lagoa, com opções de pre- 

sentes criativos e looks para o réveil- 

Ion. Nesta edição, será lançada a CA- 

SA Zy, de Marcia Szyff, grife de 

bolsas, mochilas e outros itens in- 

dispensáveis para as viagens curtas. 

RESISTÊNCIA À ESCURIDÃO 
O livro de arte “VAGALUMES 21º, 

que promove o encontro inédito de 

2) artistas visuais de diferentes 

perações é regiões do país conec- 

tados à ideia de forças poéticas 

que resistem à escuridão, será lan- 

çado na terça-feira, às 21h, no qui- 

osque La Carioca, no Posto 1, no 

Leblon. À iniciativa do projeto é do 

compositor e empresário Pedro 

Borges; e a curadoria, do editor e 

artista carioca Sergio Mauricio 

Manon, com curadoria adjunta da 

pesquisadora e antropóloga Ana 

Amado. 

CONEXÃO RIO-NY 
De27a 31,0 Sly Fox Fest val reunir 

artistas, grafiteiros e grifes de mo- 

da (Pormenor, Negrita, Tendência 

Black, Eiko, Oroomim, Gaah e Bor- 

boleta Preta) para exaltar as cone- 

xões entre Rio e Nova York em muúl- 

tiplos eventos pela cidade, culmi- 

nando com uma festa de réveillon 

no Hotel Hilton Copacabana. Nos 

dias 28 e 29, das 17h às 22h, a tur: 

ma estará na Casa da Glória. Ven- 

das pelo www.sympla.com,br. 

SPA E RETIRO URBANO 

O spa e retiro urbano Per Vivere 

Bene, de Helen Pomposelli, fol re- 

lançado no Santa Teresa MGal- 

lery, O programa inclui terapias 

para equilibrar o corpo, a alma e 

as energias, Tel,; 99979-6/77 

TA 
Brnmoira, Ho -L Jp n 

EO pn ISTIES
TA 

sábotica labhon 

a 2 “é oo, 

| SME e e | 

a 

es “ÓTICA — NAN een 

Il! 

ARA CHECA PE 

Desconio aplicado na armação de menor valor.e não cumulativo com ouiras promoções do site. Ào comprar um par da lentes de grau, o cliente ganha o segundo par. Grades de Grau que podam parícipar da 
campanha, ganhando o 2º par da lantes: +8,00 687 4 4,00 as! com cil atá «2.00. O segundo par de Gculos pode mar Sculos de sol, para aproveitar o verão! Promoção válida para o periodo de 1122021 a 31/12/2021 



IHumine-se 

neste Natal! 
Invista em — No irem 

pocê e ressalte 
sua beleza! 

O Iracema Estilo de Cabelo 
traz para seus clientes satisfação 
e excelência em seus serviços. 
Possui uma equipe qualificada, 

sob apoio técnico da própria 
proprietária Iracema Oliveira. 

Cortes em vários estilos que 

valorizam o rosto, penteados 

modernos para eventos especiais & 

festas de final de ano, maquiagem 

com os melhores produtos. 

Agende um horário e conheça 

todos os nossos serviços. 

ToDos OS SERVIÇOS SÃO EXTENSIVOS PARA HOMENS 

O melhor investimento é aqui! 

A 
a 

Sfracema 
Estilo de Cabelo 

Tels.: 2552-1349 / 2551-1004 
Rua Marquês de Abrantes, 177 - Loja 110 = Flamengo 

Luzes a partir 

de R$ 160,00 

Mechas invertidas para cabelos 

grisalhos. Valorize sua cor. 
F 

Nova técnica em unhas acrigel. 

Blindagem de diamante e gel com tips. 

Serviços: 

* Penteados * Escovas * Tintas * 

Tratamentos antiqueda * Hidra- 

tações * Reflexos * Alinhamento 

de hos « Manicure * Podologia * 
Cortes femininos e masculinos * 
Depilação e outros * Nova técnica 

em unhas acrigel. Blindagem de 

diamante e gel com tips. 

Atendimento por agendamento 

prévio! 

cá 
£ 

N 
vt 

a 

T Maquiagem e penteados para 

, as festas de final de ano. 7a 

salaoiracema.com.br 



” O melhor apare O auditivo 
em qualidade sonora chegou! 

| Phonak Marvel 

App MyPihonak —s 

Conectividade ——s 

Recarregável ——s 

Som claro e natural —s É ) 

- NOVO LANÇAMENTO! 
MARVEL BLACK 

* APARELHOS RECARREGÁVEIS BATERIA DE LÍTIO 
» CONSERTO DE QUALQUER MARCA 
* EXCELÊNCIA EM ADAPTAÇÃO DAS PRÓTESES 

www. somvital.com.br [5]; i65 

[E 9 som Vital Aparelhos Auditivos Fig: 
[=] esomvitalaparelhos veia 
EEE... 

2285-4234 
3826-6589 
98153-4149 

Garantia e descontos variam de acordo com a cabegora do aparelho 

Rua Dois de Dezembro, 78/711 - Lgo. do Machado 

| ADD 

ae Própria, com 

Melhor Preço do Mercado! 

(21) 96743-8937 | (21) 99903-828] | (21) 2541-8548 - www.elysjolasrj.com.br 

BA bem9aqui Tel.: 2534-4310 

ELY'S JOIAS x. & 

JE! Aqui Sua Joia Vale Mais! af 

e Confiável 

Venha e faça sua cotação com tranquilidade! Estamos ao lado do Copacabana Palace. 

8, Av. Nossa Senhora de Copacabana, 259 loja A - Copacabana / RJ. 

CIAL NATAL / INFANTIL 

Papai Noel visita o Bondinho 
Pão de Açúcar hoje e amanhã 
Além da chegada do Bom Velhinho, cartão-postal terá atividades infantis 

O Bondinho Pão de Açúcar 
também está tomado pe- 

lo clima de Natal. Hoje e 
amanhã, o Circo Macaco 
Prego se apresentará no Mi- 

rante Maria Ercilia, no Mor- 
ro da Urca, trazendo alegria 

para a criançada e também o 
clima desta época do ano, To- 

das as atividades são gratui- 
tas, sendo necessária a inscri- 

ção no local. As sessões acon- 

tecerão às 10h30m, 11h30m, 
14h30m e 15h30m. Para a 

programação do Bondinho 
Pão de Açúcar ficar ainda 

mais mágica, o parque terá o 

desfile do Papai Noel às 11h, 
hojee amanhã, 
Nos mesmos dias, os pe- 

quenos poderão se encon- 
trar com o Papai Noel do 
Sonho de Natal, tradício- 

nal atração da cidade de 
Canela (RS), tirar fotos e 
fazer seus pedidos no Bon- 
de de 1912, que estará es- 

Infantil. Integrantes do Circo Macaco Prego vão divertir a garotada 

pecialmente decorado, na 

Praça dos Bondes, também 
no Morro da Urca. 

— Queremos proporcio- 
nar um momento ainda 

mais mágico para todas as fa- 
mílias e os visitantes neste 

periodo. Para isso, prepara- 

mos um calendário de ativi- 

dades que envolvem toda a 

família, Cada uma delas foi 
pensada especialmente — 

diz Sandro Fernandes, CEO 
do Bondinho Pão de Açúcar. 

Ingressos: R$ 120 (adul- 
tosje R$ 60 (meia-entra- 
da). Crianças até 5 anos 
não pagam, 

Pagamento na 
Hora (em espécie) 

E 

fjo) ' Abi a 
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BO BELL 
O fporelliciassic O Gborelliclassic 

CENTRO | E ll - COPACABANA - CARIOCA SHOPPING 

SHOPPING METROPOLITANO - AMÉRICAS SHOPPING 

www.borelliclassic.com.br 

h 



DIVERSÃO 

NATAL AO VIOLINO 

Hoje tem concerto tropical de 

Natal de graça no Jardim Botá- 

nico. O conjunto de violinos Os 

Pequenos Mozart, formado por 

crianças e adolescentes de 3a 

15 anos, vai tocar desde clássi- 

cos natalinos asucessos da 

Música Popular Brasileira. À 

apresentação será às 17h, aoar 

livre, no gramado do Lago das 

Tartarugas, em frente ao Cen- 
tro de Visitantes. À direção 

artistica é da violinista da 

Orquestra do Theatro Munici- 

pal Suray Soren. 

EL to 

RODA DE SAMBA EM FRENTE AO MAR 

A cantora Roberta Sá voltou aos 
palcos como projeto SambaSá, 

no Tunna Beach & Bar, na Aveni- 
da Niemeyer 101, de frente para 

a Praia do Leblon, a partir das 

14h. Amanhã, aniversário de 
Roberta, o convidado será sur- 

presa. Ingressos: R$ 60 (femini- 

no) e R$ 70 (masculino). Vendas 
pelo www.sympla.com.br. 

ho 

hm se nm a ga” 

Rede Sagrado 

EM COLÉGIO SAGRADO 
CORAÇÃO DE MARIA 
Sacre-OCoene de Marie 

has = 

a AA 
É 

ema” má Thy | mem 

| MATRÍCULAS AB a 21) 2545- 9200 
MATRIGULASAGRADO. COM BR UA TOMÍLEDO, Má - CNPLCADANA 



ZOMASUL O GLOBO 21 
Sade 35 12 202] 

DIOGO NO VIVO RIO 'NEANDERTAL' EM IPANEMA POTÊNCIA FEMININA 

DIVULGAÇÃO DE SIA 

Hai 

Diogo Nogueira apresenta intervalos o DJ Júlio Himself Com texto, atuação e direção Na peça, um indivíduo que Aartista plástica OciFerreira 
quinta-feirano VivoRiooshow  comandaosom.Aberturados dePauloBondSimões,"Nean-  nuncaseidentificanarraseis expõe “Aforça do feminino” no 

“Samba de verão” Naabertura, portões às 20h. Ingressos a dertal” encerra temporada histórias surpreendentes, Parque das Ruínas. De quinta a 

temrodacomo Sambado Xoxó partir de R$60 somente pelo quarta-feira, às 21h, no Teatro todas com desfechos inco- domingo, das 9h às 16h. De 

tocando nomeio da pista.Enos site www.eventim.com.br. Candido Mendes,em panema. — muns.R$50 (inteira). graça. Ate 30 de janeiro. 

A EVOLUÇÃO DA | 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA! 
Tratamento ultrassônico de harmonização 
funcional orofacial. 

Atendemos todas as normas sanitárias de 

prevenção do Covid-19 

Cirurgião - Dentista 
Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho 

CRQ: 25017 

Especialista, Mestre e Doutor em Implantodontia 
o 4 * Combate os efeitos do 

envelhecimento e flacidez, além 
de eliminar a gordura localizada; 
* Procedimento não cirúrgico que 
permite o retorno imediato às 
atividades diárias; 

* Resultados já na 1º sessão, 
ocorrendo progressivamente por 
3 meses. 

Av. N. S. de Copacabana nº 978 - Subloja 102 - Copacabana * E-mail: joseribamarême.com 
Tels.: 3208-3635 / 3208-3943 - www.joseribamar.com.br | ATENDEMOS TAMBÉM EM DOMICÍLIO + EMERGÊNCIA 24H 98881-6013 
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Alfaiataria ' 

RT$ 269, R 
Pijama regata 

Ea R$ 15,00 
Pijama 
microseda 

R$ 89,00 | 

Sapato Confort 

fe a 

Polo Fio Escócia 
100 % algodão 
R$ 149, 

| Chinelo Couro 
da a á R$ 129º 

Polo 

Malha Piquet 
100 % algodão | 
R$ 69,2 

rare 



nara todas as ocasiões 

Carteiras 
a partir de 
R$ 25,” 

| | | 
| f Camisa 

edu | algodão egípcio 
À o. R$ 199,9 q R$ 199,0 — Canil 

Algodão egipsio 

R$1998 

Calça de 

microfibra 

| R$ 195 

Calçã Jeans 

Camisa Linho elastano 

irlândês MC RSI 
R$ 359,” | 
dE Etta E, cesta rr Es a 

: Camisa 100 
: % algodão 
| R$ 176,0 

| Camisa Linho 
| com algodão ML 
R$ 185º 

Bermuda 
Linho irlândês 
R$ 295º 
si str Bermuda Jeans 

elastano 

R$ 139, 

Cueca 

Samba N 
Canção N 

R$ 420 AN , tda W sm 

jeans 

ES 275º 

, | Bermuda 

cargo com ti 

EE tminster | R$ 1399 af do Ls 
Calça Jeans Calça Sarja um ed D 

: Alfaiataria elastano, Cargo com elástico NR | ? Av. Nossa Senhora de Copacabana, 664 | Loja 7 
R$ 269,9 R$ 185, E Galeria Menescal | Copacabana 3 (21) 2256-8160 » 99319-3258 O 



OEMIA / NOVIDADE 

Boteco do Zeca Pagodinho 
chega ao Flamengo com samba 
Casa tem cardápio assinado por Toninho do Momo e drinques pilotados por Dom Colombia 

NATÁLIA BOERE 
ratália bosrefhogiobo com be 

Gui Zeca Pagodinho 
tem mais um motivo 

para brindar — com sua 
cervejinha, claro: acaba 

de abrir na Praia do Fla- 
mengo, no térreo do Uli- 
ving (antigo Hotel Novo 

Mundo), o Boteco do Ze- 
ca Pagodinho, versão mais 

aconchegante das casas 
da Barrae de Jacarepaguá. 

Mas com o mesmo jeito 
boêmio de ser, com direi- 

toafotos antigas, capas de 

discos clássicos e uma es» 
tátua doartistalogonaen- 
trada, para quem quiser 
pedir a bênção. 

— Mais um bar, mais 
uma alegria, Já estamos na 

Zona Oeste, em breve esta- 

remos na Baixada. À Zona 
Sul não poderia ficar de fo- 
ra. Vamos levar samba e 
bom astral para todo o Rio 
de Janeiro —diz Zeca, que 
licenciou o seu nome para 

ogrupo BFW, de empreen- 
dimentos como a Salume- 

ria, no Shopping da Gávea. 
A casa oferece dois ambi- 

entes, um deles com um 
palco, para receber expo- 
entes do samba e artistas 
da nova geração, que se 
apresentam de segunda a 
quinta-feira, às 18h; às sex- 

tas, às 17h; aos sábados, às 

13h; e aos domingos, às 
14h. O couvert é R$ 15. 
O menu é assinado pelo 

craque Toninho do Mo- 
mo, que levou para o car- 
dápio petiscos clássicos 
como o bolovo de pernil 

(R$ 15) e as coxinhas de 
frango (R$ 35, a porção 
comseisunidades)edera- 
bada (R$40, com seis). Há 
ainda panelinhas como a 

de moela (R$ 30) eado Ze- 
ca, com puré de inhame, fi- 

lé de sobrecoxa guisada, 

quiabo, ovo frito e tarofi- 
nha de torresmo (R$ 37). 
De segunda a sexta, do 

meio-dia às 16h, são servi- 

dos pratos executivos com 
gostinho de comida de casa 

davá. Destaque para o arroz 
de camarão (R$ 49, para 
uma pessoa, e R$ 88, para 

duas), para a tilápia com ar: 
roz de brócolis e purê de ba- 
tatas (R$ 39) e para o pernil 
com maionese (R$ 30). 
— Zeca gosta de almônde- 

gas de carne, come com pão 

francês. Elas vão entrar no 
menu executivo, acompa- 
nhadas por espaguete — adi- 
anta Toninho, que estácom o 
grupodesde 2018. —E muito 
bacana agradar a quem está 
acostumado a comer comida 
de verdade, simples e feita 
com carinho, como ele, 

Os drinques, pilotados pe- 

lo mago da mixologia Dom 
Colombia, também são um 

capítulo à parte. O Explosão 
do Zeca, com gim, superga- 

sificação e reduções natu- 
rais, como morango, mara- 
cujá, uva, capim-limão e hi- 
bisco (R$ 50), segue sur- 
preendendo. E o novíssi- 
mo Segredo do Zeca leva 
gim, redução de vinho com 

mix de uva, sumo de limão, 
espuma de vinho e espeti- 
nho de uvas (R$ 40) e vai 
acompanhado por um en- 

A - 
E 

pit = 

1 ma 

Dupla. Dom Colombia com o segredo do Zeca (R$ 40 ) e Toninho do Momo como pernil com maionese (R$ 30) 

Prova no bar. O músico curte sua bebida preferida na casa recêm-aberta 

velope com uma curiosida- 

de sobre o artista, 
— (Quero aproximar o 

público da história dele — 
conta Colombia. 

A cenografia da casa é do 
renomado arquiteto João 

Uchõa, da Ciclo Arquitetu- 
ra, que assina os palcos do 

Rock in Rio e projetos co- 
mo BioParque do Rio e a 
Cidade do Samba. 
— O Boteco do Zeca tem 

a imagem identificada com 
suas paixões pela música 

brasileira, pela Portela, por 

Xerém, pelos santos queo 
rodeiam... É onde o espiri- 
tocarioca, a música, o sam- 
ba, o pagode, o sorriso e a 
descontração encontram 
seu melhor cenário — des- 
taca Uchãa. 



HOMERO | a 
PEREIRA: 

DENTISTA CRO-13761. ; 

36 anos de experiência em 

odontologia, atendendo 

clientes de forma inovadora, 

com equipamentos de alta 

tecnologia das marcas 

Ammanngirrbach, Sirona, 

Straumann e Vita. 

ESPECIALIDADES 
e Implantodontia 

AGENDE JÁ SUA CONSULTA 

* Reabilitação oral & (21) 2255-2189 
(21) 98749-0001 

do Sia RUA SIQUEIRA CAMPOS, 59, 
E Sato fofo folaiito, SALA 901. COPACABANA. 

e Cerâmica 

E di dlojo oTabiio, 

* Prótese Digital 3D 

CLINICAHOMEROPEREIRA 



ÁGUA NA BOCA 

Completa 
Ou 

ala carte 
S: você é do time que 

torce o nariz só de 

pensar em esquentar a 
barriga no fogão nas fes- 
tas de fim de ano, esta é a 
última chamada para en- 

comendar uma ceia com- 
pleta, Há também opções 

avulsas, caso sua ideia se- 

ja incrementar a refeição 
especial com pratos sele- 

cionados. Confira a se- 
guir um roteiro em esta- 

belecimentos da Zona 
Sul que oferecem desde 
receitas tradicionaisave- 

getarianas. 

Mais pedidos. O Entre Aigia aposta nos clássicos 

natalinos, como arroz de pato e bacalhau à Gomes de 

Sá: e novidades, como as rabanadas ao vinho do Porto 

RO VALIDA SOMENTE ESSA SEMANA 

& o (21)99881-4997 
ar r Nº45 - Copacabana, RJ 

DERSTE READ EE 

Iniciantes e 3º idade 4 ig $ 
agi F 

= 

* Alexa - automação de sua casa 

* WhatsApp 

| "Vídeos * Smart TV / Net 
(Ensino a configurar e utilizar) 

* Smartphone 

* Tablet 

* Facebook 

* E-mail » Internet 

“ Instagram/Fotos 

«Word, Excel e Power Point 

DIILGAE RO TÁLA LUA 

Prof. Sergio 

F 



Tradição natalina. A travessa do bacalhau 
espiritual do Talho Capixaba custa 

R$ 195 e serve quatro pessoas 

Clássicos de sucesso 

Desenvolvido pelos sóci- 
os Luciano Fernandes e 

Uedson Dias, o cardápio 
de fim de ano do Entre 
Amigos aposta nos pra- 
tos clássicos natalinos e 

mais pedidos ao longo 
dosúltimos anos, como é 
o caso do arroz de pato 
(R$ 180, 1,4kg) e do ba- 
calhau à Gomes de Sá 
(R$ 220, 1,2kg), com es- 
paço para novidades, co- 

mo as rabanadas ao vi- 
nho do Porto (R$ 170,12 

unidades). Pedidos até 
segunda-feira pelo tele- 
fone 3435-9376. 

Ssemcarne 

O Teva investiu em um 

cardápio exclusivo com 

receitas vegetarianas. 

Elas estão disponíveis pa- 
ra encomenda nos forma- 
tos à la carte ou de ceia 
completa (R$ 280, para 
duas pessoas), Entre as 
opções avulsas está o an- 

tepastode cogumelostru- 

fados com ervas (R$ 50, 
50g). Na ceia, destaque 
parao wellington rechea- 
do com vegetais, gão-de- 
bico e castanhas e cogu- 
melos, Encomendas até 
segunda, pelo 3253-1355. 

Natal prático 

No Talho Capixaba, é 
possível encomendar a 
ceia completa. Desde as 
tradicionais rabanadas 
(R$ 33,50, cinco unida- 

des),a pratos comoo baca- 
lhau espiritual (R$ 195, a 

travessa para quatro pes- 
soas) e sobremesas, co- 

mo atorta sablée de fru- 
tas vermelhas (R$ 150, 
com dez fatias). Há tam- 
bém guarnições, como a 
farofa de castanha de ca- 
ju e passas (R$ 38, 500g) 
e carroz com amêndoas 
(R$ 45,500g), e quiches, 
como a de salmão com 

aspargos (R$ 130, para 

oito pessoas). Pedidos 
até terça-feira pelo tele- 
tone 3037-8638 (Ipane- 
ma) ou pelo 2422-1270 
(Gávea). 

ZOMASUL O GLOBO Z7 
Sibade 15 12 202] 

Escolha do freguês 

A Le Dépanneur criou dite- 
rentes opções de entrada, 

prato principal e sobreme- 
sa. Entre elas, para come- 
çar, patê de foie (350g) 
com geleia de frutas ver- 
melhas (R$ 97,90). Como 
prato principal, rosbife de 
mignon (R$ 230, lkg); e, 
para finalizar, rabanadas 
de forno (R$ 40,90, seis 
unidades). Pedidos até se- 
gunda pelo 2245-6547. 

Ora Pois 

No Sardinha Taberna Por- 
tuguesa, tem bacalhau à 
Gomes de Sá em dois for- 

matos: a travessa pequena 
serve de duas a três pessoas 
e custa R$ 248, e atravessa 
grande, para quatro ou cin- 
co pessoas, sai a R$ 397, A 
porção de bolinho de baca- 
lhau custa R$ 39,90 (seis 
unidades), e a unidade do 
pastel de nata saia R$ 11,90. 
Encomendas até quinta por 
mensagem direta no Insta- 

gram GDsardinhataberna. 

«. Está com dores? Excesso de peso? 
cultos CENTRO DE ACUPUNTURA CHINESA PROF. LIU E JANE 
Federation Profº Liu com 40 anos de experiência e Profº Cheng Jane acupuniuristas conhecem as mais antigas terapias chinesas. 
of Ckjnaçã 

Medicine e ACUPUNTURA TRADICIONAL: auxilia em tratamentos dos problemas de coluna (cervical e lombar), ombro, joelho, tendinite, 

NES nervo ciático, dor de cabeça. 
bias * ACUPUNTURA: com 5.000 anos de Medicina Chinesa também auxilia nos tratamentos de insônia, coração, pressão alta, 

MC diabetes, hemorroida, mau funcionamento do intestino, prisão de ventre, menopausa, stress, depressão, 
Ei ansiedade, gravidez, estômago, tonteira, paralista facial, derrame facial entre outros. 

EE ii * EMAGRECIMENTO: a Acupuntura do Emagrecimento é uma técnica eficaz, segura e confiável. 

7 e ACUPUNTURA AURICULAR 
| 
Pas Barra: Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Sala 319 - Bloco 2 B | Barra Prime e Tel. 2429-3392 | wwwacupunturalivejane.com.br 

A ipanema: R Visconde de Pirajá, 550 / 1409 | Tels : 2540-6433 * (=) 98621-6988 | 9647-8943 - Urgência | 99674-1976 



ASTRONOMIA / ÁGUA NA BOCA 

Rabanada Menuála carte 

vegana e O chef Ch ristiano Rama- 
lho, do Bistrô da Casa, ela- 

, borou um menu com recei- 
bacalhau fit tas que podem ser compra- 

dasá la carte. Alguns desta- 
ques são o rosbife ao molho 

de vinho tinto (R$ 220, 

ara quem gosta de raba- lkg:; R$ 140, 500g) e a 
nada, há até uma receita torta de lascas e lombo 

vegana, com leites de casta- de bacalhau (R$ 220, 
nha e coco, do Vegan Vegan. 28cm). Pedidos até ter- 

Para equilibrar, dá paraenco-  ça-feira para parao Natal 
mendarumareceitafitdeba- eatéo dia 27 para o ré- 
calhau elaborada pela nutri- veillon. Encomendas pe- 
cionista Patricia Davidson. lo 96585-5546. 

Dir A RODRIGO AZEVEDO 

Bistrô da Casa. 

Torta de lascas 

de lombo de 

bacalhau entre 

as opções 

Natal vegano. O Vegan Vegan tem pedidos como o 

rocambole de grão-de-bico recheado com brócolis e 

servido com molho de amêndoas (R$ 128, oito fatias) 

O. P Re ). mus A ” Ke ” IH 1 1 ) r a Ê nt l m ' mai 1 É a 117 NA 

EM TIM CE AMC HEI Ce HH uita Dil, SAUCE, e ja E, AULA 
ps à ', / ! 4 ) 

e qualidade com bos 
E” a ” ho" qual ide LU LAPFL UA H 

Desejamos 
a todos os nossos à 

| ra | Ê 

Clientesum 9 1) Vinho E 
TE Argentino Feliz Natal e um FI ja o vinho fa 

Feliz Ano Novo É : o Tinto ou Vinho | chileno 
aates ”. 1 | Branco soil! Chileno mo | Indomita & E ria 

Espumante Ema Estancia Ea Indomita Me Gran E 

| Chandom o | Mendoza JR” | Varietal * Reserva g 

tua paia ] ami e “5 0ml 150ml o = 

E 50ml ni. RR a ar 
Ei a AMB BEPRERNIAAS 

Ê 

te 

: 
E 
E 

ENTRE EM DOR RMICILIO: ali E 

Horário de entrega das 65h30 às 21h30 

Consulte área e valor minimo para entrega 

Rua Garcia D'Ávila, 85 | Sobreioja | psinidtia | 2239-6499 

Rua Visconde de Pirajá, 224 | Ipanema | 2523-3625 



Ceia mais leve 

Idealizado pela nutricionista 
Patricia Davidson em parce- 

ria com o chef Ronaldo Ca- 
nha, o projeto Not Magic! 
aposta em pratos natalinos 
saudáveis, Um dos destaques 
é o bacalhau com cogumelos 
Portobello, cebolas carameli- 
zadas, brócolis e alho confita- 
do. Para quatro pessoas, custa 
R$ 398. Pedidos até terça: 

iFood e 99564-4238. 

de Va dad 
VINO VERITAS 

e Diversos vinhos 

* Entregamos para 
TODO O BRASIL 

a ii dia Sai 

Mais leve. Receita elaborada pela nutricionista 

Patricia Davidson e pelo chef Ronaldo Canha 

mi Rio de Janeiro. Agora em toda a região da Tijuca. 

BENEFÍCIOS DA FERMENTAÇÃO NATURAL: 
+ Sabor incomparável ac do pão tradicional + Índice glicêmico mais baixo 

+ Fácil digestão + Rico em nutrientes + Pode ser armazenado por mais tempo 

E) Gartigranopadariaartesanal O dartigranopadariaartesara! É artigrano.com 

Beco do Pinheiro, 10 - Larço do Machado (esquira c/a Rua Dois de Dezembro, 41) E 

Em breve: Rua Conce de Borifim, 7343/ B - quase esquina com Rua Uruguai 4 

28 Tel.:3449-6025 | 9056-7240 O EI 

nacionais e importados 

e Cestas personalizadas 
perfeitas para presentear E 

ZONA SUL O GLOBO 5 
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Natal vegano 

O Vegan Vegan tem rocam- 

bole de grão-de-bico rechea- 

do com brócolis e acompa- 
nhado de molho de amêndo- 

as e manjericão (R$ 128, oito 

fatias). As rabanadas (R$ 78, 
quatro unidades), prontas 

para assar, são feitas com pão 
orgânico, leites de castanha e 
de coco, açúcar mascavoeca- 
nela em pó. Pedidos até hoje 

pelo 2286-7078. 

| Peça e receba no mesmo dia o melhor pão na sua casa!! 
No café da manhã ou no lanche da tarde, saborele a maior variedade de pães artesanais com: fermentação natura! do 

ARTIGRANO 
PADARIA ARTESANAL 

100% NATURAL 

100% SEM CONSERVANTES 

100% SAUDÁVEL 



Clube 
O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

4 

O REGGAE SOBE AO PALCO 
A banda Natiruts se apresenta na Fun- 
dição Progresso, na Lapa, nos dias 14 e By 
15 de janeiro — o álbum 'Good Vibrati- 1 
on”, lançado este ano, conduz o repertório. Compre 
ingressos com 50% OFF. Saiba mais em nosso site. 

fi za 

CHARME EM 
BOTAFOGO 

Assinante tem 20% 

OFF no charmoso Lulu, 

SPA URBANO 
EM IPANEMA 

Aproveite 30% de des- 
conto em massagens 
oferecidas pela Viver 

Zen Spa Urbano, em 
Ipanema. Mais deta- 

lhes no site do Clube. 

em Botafogo, de segun- 

da a sexta, de 12h às 17h, 
exceto feriados. Saiba 
mais em nosso site. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo "Foto" e posicione à 

câmera de modo a captar o códipo. 
Feito 1550, a câmera mostrará no topo 

da tela a opção para abrir o link. 

GASTRONOMIA / ESPECIAL NATAL 

OUTROS CARDÁPIOS 
> TORTA DE RABANADA: As 

tortas de rabanada e de Papai Noel 

da Tortamania já viraram clássicos 

(R$ 119, cada) em mesas natalinas. 

A primeira combina rabanadas 

assadas com leite condensada, ea 

segunda é de brigadeiro como 

bom velhinho desenhado no topo. 

Encomendas de Natal até terça- 

feira, e deréveillon até o dia 28. 
Tel. 96758-0261, 

> CEIA BASCA: ADa Thábata 

lança edição limitada da cheese- 

cake espanhola de pistache 

(R$ 209. 15cm). E mais o inusitado 
sabor salgado, finalizado com 

tomatinhos confitados e manjeri- 

cão (R$ 239,22cm). Para harmo- 

nizar, o Vermute Rosso (R$ 145, a 

garrafa). Encomendas até segun- 

da, pelo 97/534-/439. 

> PANETONE VEGANO: À Maré 
Chocolate oferece pela primeira 

vez umchocotone (R$79, 

500g). com produção da confei- 

teira vegana Luisa Mendonça, 

da Conflor Areceita é feita com 

chocolate Maré 54% e passa por 

nas 
a sm 

a ' [o bd 

DIVULGAÇÃO 

Ha, ho, ho. Torta de brigadeiro com Papai Noel da Tortamania (R$ 119) 

duas fermentações. Encomen- 
das pelo 98205-0420. Entregas 
emitoda a região na quinta-feira 

> ARTESANAL: ALBculinária 

temchocotone recheado com 

brigadeiro à base deleitede 

castanha de caju e coberto com 

ganache de chocolate (R$ 59, 
350g). Pedidos pelo 99241- 

304/ até segunda. 

> PRESENTE: A Torta Natalina 

da Lecadô leva massa de choco- 
late, recheio de doce de leite e 

chocolate meio amargo e cober- 

tura de brigadeiro de panela. É 

decorada comestrelas de cho- 

colate branco, cerejas e biscoi- 

tos champanhe na lateral 

a nl 

Polvo à Espanhola 

O VERDADEIRO REPRESENTANTE DA CULINÁRIA INTERNACIONAL 
COM TODO CONFORTO E SEGURANÇA 

Aberto diariamente das 11h às 2h 
Av. Ataulfo de Paiva, 500 - Leblon 

Tels.: 2294-2148 / 2294-2194 



Especial de Natal. Tarta basca de oistache Da Thábata (R$ 209,15 cm) 

(R$ 149,90. com 20 fatias, e 
R$ 99,90, com dez). Encomen- 

das até terça pelo 96014-411] 

la: Disponíveis nas lojas eno 

delivery (Food e Rappi) 

> RELEITURA: O chef do Páreo, 

Marcones Deus, criou o panetone 

gratinado ao creme inglês, acom- 

panhado de sorvete de canela 

(R$ 34). Telefone: 2512-7115 

> MASSA DE BISCOITO: Na Mia 

Cookies, a aposta são os cookieto- 
nes (R$ 50,200g; e R$ DO. 

950g). Entre as três opções à 

escolha dos clientes está o choco- 

tone de fermentação natural, 

coberto por cookie tradicional e 

recheado com ganache de Nutel- 

> PANETONE SOLIDÁRIO: 

Comoitoendereços na Zona 

Sul. arede Hortifruti deu início à 

Est dos Bandeirantes, 364 - Taquara - acare pagua 
: TEL DDD! 17 =9 

ro tasas NP4I. a Sad: rt é me, [= 211 

terceira edição do projeto &Jun- 

tosAlimentamosMais, que teve 

seu pontapé em 2020, como 

início da pandemia, e pretende 

levar alimentos a milhares de 

pessoas neste Natal E os clien- 

tes poderão entrar no espírito 

natalino fazendo parte desta 

ação solidária. À cada panetone 

da marca Hortifruti vendido, um 

real será doado para o Movimen- 

to União Rio. 

> TRADIÇÃO: Há 15 anos, a pizza- 
ria Bráz mantém a tradição de 

lançar seu famoso panetone para 

as festas de fim de ano. Com uma 

enorme legião de fãs, o bolo natali- 

no tem receita exclusiva, massa de 

fermentação natural úmida e 

sabor suave. É generosamente 
recheado com gotas de chocolate 

e com laranja italiana cristalizada. 

Na finalização, cobertura de amên: 
doas. O Panettone Bráz (R$ 124) 

estã à venda no endereço da pizza 

riano Jardim Botânico, e pode ser 

adquirido também pelo delivery 

próprio da casa. Tel. : 2535-0687 

> SABOR NOVO: A Dom Casero, 

marca de biscoitos, doces e bolos 

que tem mais de 20 anos, lançou 
para o Natal um panetone de 

limão-siciliano com chocolate 

branco (R$ 99.90) que temsido 

sucesso de vendas. Tem nos 

quiosques do RioSule do Botato- 

go Praia Shopping. 

cialtiacasadocanasitutor 

cisadoçongirutor comb 

COMPRA É VENDA 
OURO, JOIAS 
ESPECIALISTA EM BRILHANTES 
RELÓGIO DE LUXO - MOEDAS 
PRATARIA - ANTIGUIDADES 

CAUTELAS - G.E.F. 
COBRIMOS OFERTAS 

26 &Y 
Avaliação por Agendamento 

R. Visc. de Pirajá. 281/S!j 209 - Ipanema 

8; 21 99297-2151 | 21 2522-9986 

(Joalheria Leblon 
Av. Ataulfo de Paiva, 566 / 2º piso / Loja 213 

Leblon - Galeria Central de Compras 
o 21 992914550 | 21 3547-6244 

Delta 

Porcelanato 
Madri Flata 
EJngdem 

com.br 
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fofcito):jo, GUIA NASA E 

Zona 

TELEFONES ÚTEIS 

Alcóolico Anônimos | Hospital Municipal APARELHOS AUDITIVOS" 34 
2253-3377 Miguel Couto 

3311-3600 ARTES E ANTIGUIDADES 95437 

Ambulância —————msecamsaeio 

192 BRECHÓS 24 
Light ep 

Biblioteca Popular | 8000210196 | | Ep CONSERTO DE ELETROS SE 42 

2242-6790 | 
Polícia Rodoviária CONSTRUÇÃO E REFORMA 40E41 
Federal a ii 

Comlurb 24m-6mni DECORAÇÃO E ARQUITETURA 37440 
1746 | 

Polícia Militar LAR E ESCRITÓRIO as 
Corpo de Bombeiros | 190 Dl >>> 

193 e er 
MEDICINA E SAÚDE 33 

Defesa Civil Sulpa 
199 3297-B7TI VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS as 

N 

E bem9aqui Tel.: 2534-4310 
O GLOBO 
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MEDICINA E SAÚDE | 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Aqui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS P PACOTE PARA FERIADOS E SISTEMA DAY CARE . 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

CUIDADORES DE IDOSOS 
nd edad E O ad o DO ton dr 

ATENDIMENTO COM e 
E E NORA MARCADA MN  — 

=nELErA À tabni= 

é) 7 Ê o açã ' ' E a ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL, 

) methor pre cjento E Ts 4 EN ssçç 
A à , | E " DIESUGN DE SOMRANCELALA 

é cuidar de quem (QE A És EIA 
) ] EXTENSÃO DE CÍLIOS FIO A FIO 

FATASPATiir A E PODOLOGIA 

amamos. r = BD of ” (1) (21) 99782-4894 

E: o uy | PMARYROSYMOREIRA9? 
COPACABANA - PRÓX. A ESTAÇÃGISIO 

(O di amos Fis e a 
ESTAMOS EM COPACABANA | resp 

INTERMAÇÕES 4 CUIDADOS DOMICILIARES al . perecer ones de pç 

Tel.: (21) 3268-3500 : SERVIÇOS Técnico de enfermagem 
& 99920-2054 : mrendimento * Fisioterapia 
(E) isolucaohumancare oiii * Fonoaudiologia 
[E] SSolucao Human Care domiciliar Avaliação gratuita 

dm ÁNTENIDI! mr 

nin alia pe 
4 4 HORAS di 

“a 4 d 

aa. 

Www.solucaohumancare.com.br - e-mail: atendimento Qsolucaohumancate.com ii 

em P aqui mm |(DemVaqui 
(28H +) —  bemPaqui Tel.: 2534-4310 E. 1) be Q q Tel.: 2534-4310 
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APARELHOS AUDITIVOS | 

SO 
modelos recarregáveis e de pilha 

Ea conexão direta TV e celular 

Srs : 

Sábado 18. DEZEMBRO 2021 

aparelhos auditivos » 
A 

v| 
O) Y 

w, 

* tecnologia suíça 

- ACOMPANHAMENTO 

FONOAUDIOLÓGICO 

- PILHAS, ACESSÓRIOS, 
acesso remoto APP 

MOLDES E PROTETORES 

- CONSERTOS DE VÁRIAS MARCAS 

«desconto válido apenas para 
as categorias Top e Pliis. 

* ENQUANTO DURAR ESTOQUE 
É mais premiado 

1 = 

em Copacabana. PR 

Barata Ribeiro, 692 - Lj; D Copacabana. 

COPACABANA IPANEMA 
2235-7185 | 3502-6765 
97026-9897 98103-9886 

CENTRO 
3181-8208 

BRECHOS 

'BRECHÓ 
UM.BR 

pelo crédito de acessibilidade do Banco do Brasil 

97012-7380 : 

Parcelamento até 60 meses 

cositte tu ctncê i Fa EF Www.sonorisaparelhosauditivos.com.br 

TIJUCA : NITERÓI CAMPOS 
3549-4646 3628-5397 (22) 3025-5266 
99628-0317 : 98121-5989 99808-8313 

= nóis | bus ur po psi Pisa rea e hos. 
TEN ELIA CA 

celtamos t0005 os carlo 

DEMO: & EM 

Es de crédito 

CONSERTO DE ROUPAS 
VENDA DE ANTIGUIDADES 

EMI Bento RG pERaRA 

a Em : 1 

24H 

Catete (ão lado do Holel Scarial) - Tels 99151-0894 / 2557-5462 

"BRECHÓ LUZ DO SOL O brecholuzdoluar 
Av. N. S. de Copacabana, 610 L| 10 (Galeria Ritz - Fundos) Teis.: 99151-DB94 / 2557-5462 | 98220-2283 

“bemOaqui Tel.: 2534-4310 
OGLOBO 

, 

) 

bemPaqui rel: 2534-4310 
, 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

Se você está pensando em negociar seus objetos antigos, 
vendendo para quem paga bem, esse anúncio é para você! 

O QUE COMPRO 

/ Objetos em prata e joias / Bronzes ” Relógios 

/ Pratarias “ Quadros “ Bandejas 

/ Cristais / Esculturas / Móveis etc. 

/ Porcelanas ” Faqueiro 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. 
Pagamento a vista. Compare preços e confira. 

Compramos antiguidades e joias, 

com experiência há 27 anos no mercado. Preço justo. 

Rua Siqueira Campos, 143, loja 45, térreo. Copacabana 

Agende agora uma visita! 



Etr JE " 

Desejamos a todos 
um Feliz Natal 

e Próspero Ano Novo ! 

JEFFERSON 
NÃO VENDA SEM ANTES NOS CONSULTAR 

ATENDEMOS TAMBÉM 
NA REGIÃO SERRANA 

Pratarias, Quadros, Porcelanas, Santos, Marins, Moveis, Tapetes Persas, 
Esculturas de Bronze e Mármore, Peças de Metais, Brinquedos Antigos, Moedas Antigas, 

Fotos do Rio Antigo, Bijouterias Antigas e Joias etc. 

TELS: 2530-4979 | 3546-5279 | B 99930-4265 
' artepalmeirasG gmail.com 

po» : Rua das Palmeiras, 10/101 - Botafogo 

=== = E eo TT O O = e 

ii 

ca = | e 

EO a) 
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(=) 

ARTES E ANTIGUIDADES -. 

ES SA 7 Ni = | . Y RA. pai Em “é: E 4 | 

Po RA CI entes VA ISOS )| 
mos à te todos Cliente tes/eYA gos fTINA ÇA com ] 

ai to A (ER Ecs = Eae rs J e 

ita Paz Le m/Ano/Novo, repleto/de to/de Realizações!!!) E 

COMPRO | 
ANTIGUIDADES 
Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, 

Chipandelle e outros. 

dh 
a 
ço 

Quadros de Artistas Nacionais e Estrangeiros. 

Toalhas de linho, Porcelana, Pratarias, Tapetes 

Persas, Esculturas, Metais, Marfins, Moedas, 

Móveis Antigos e Novos, Santos, Cristais, Joias Etc. 

99688-9159 Sr. Luiz | 3802-5660 PAGO | 
Rua das Palmeiras, 10/101 - Botafogo NA HORA 

Carolina Joias à R DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

2 mes COMPRO JOIAS EM OURO 
ed va OURO - PI | BRILHANTI Espec alidade em Lavagem 

| | 4 « MARFIM TIGUIDA * Tapetes Persas e Nacionais 
* Restauração em Geral, Franjas, 

Cordões. Deblum & Consertos. 

* Carpete e Solá (Lavagem no Local) | 

* Corlinas, Persianas, Colchões, 

Bichinhos de Pelúcia 

* Colocação de Tela antidertapante 

* Avaliação em Prata & 

jodo tipo de Tapete 

(VENDA, CU ON SERTC ), EABR ICAÇÃO DE JOIAS EM GERAL) 

ESCULHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA COM 

CREDIBILIDADE HA 32 ANOS NO MERCADO 
in Die Ra 

E oi 

is 
Es E 

“NAU VENDA Ai DES DE NOS CLUNIULTAR 

“CUBRO OFERIA | * PAGO NA HORA EM DINHEIRO 

* ATENDEMOS EM DOMICILIO 

Promoção de Verão: Desconto de 10 a 2% na = sscanto 

TÂNIA LAHAN ou INÁCIO 

Botafogo: 

Teis.: 2266-5981 / 993659.0116 

2542.1478 | 99125-2847 Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso - Loja 92 

www.carolinajoias.com.br “E li bem Da q vi 
(O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 E GL 

É E 9 Tel.: 2534-4310 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

E | REDES DE PROTEÇÃO 

Adelimp TELAS MOSQUITEIRAS 

E BERULIANEA 

] + MODERNAS * PRÁTICAS Xciy4)/Brdsa am = o. 
| A à t JR ads |: temas m* Romana 

hd RESISTENTES AM (a j: pa a suas | Ô * Roltx 

e TRANSPARENTES ii AR : nã or 
- Persianas 

BE. : TOTAL CIRCULAÇÃO DE AR | im fá | e ie verticais e horizontais 
1H « Pisos laminados 

de madeira 

* Conserto de 

o cortinas e persianas 

, | k | | 
| Telas aramadas TI roedores, macacos e comum p/ insetos 

Aceitamos cartões de crédito e débito 

VISITE N0OS50 SHOWROOM - Rua Barata Ribeiro, 692 - Loja 23 A 

Ligue agora 

CORTINAS E PERSIANAS 2535- prometo TIS 98123 5948 
rum di dCoeS.Ccom.br 

é W | Porque sua casa merece ficar linda da cabeça aos pés Rua Voluntários da Pátria, 25, Loja L - Botaogo 

« Cortinas, persianas e pisos laminados é a & T 0 FA D 0 E 

* Revestimentos * Sancas | 

* Carpetes 4! y 54 anos de experiência 
.P | de nared anos : 

q de tradição E |: | RS | * Reformam-se estofados em qualquer estilo 

| pues «Mm. pertctiaram decoro 
Orçamento sem compromisso 

Pagamento em até 6X s/juros com cheque pré p /4 | [Roberto st ESA NO - Flamengo 

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360 - Loja E - Copacabana | aiii? Eu EVOLUTION 

www.espacoka.com.br * comercial Gespacoka.com.br T 
cartão de 

reis.: 2235-2791 / 2549-5093 ms 
am: Im | DESCONTO DE ATÉ 20%  98642-4702 

Orçamento grátis * Cobrimos qualquer oferta, 

Reeitamos 

bem9Paqui xl: 2534-4310 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

KÉRAMOS DECORAÇÕES, 
Decoração de interiores. 
Desde 1954, temos como meta oferecer 

soluções para seu ambiente, 
transformando sonhos em realidade, 

com bom gosto e sofisticação. 

* Colchas 

* Papéis de 

Parede 

* Tapetes Persas 

* Tapetes Belgas 

* Carpetes 

* Persianas 

Romanas 

* Rolo 

* Painel 

* Sheer e 

Cortinas 

* Estofamento 

* Capa de Sofá Q 

Teis.: 2235-0079 / 2256-8557 

2255-5029 / 2255-9492 / 99464-2666/9 
www.keramosdecoracoes.com.br EMATEN-ETE Rino) 625 A - Copacabana 

= Toldos mo 
PA LÁCI O | N E / Venezianas novas é conserto 

N “ Persianas verticais E horizontais (novas é conserto) 
DAS LONAS | Pa | / Rolux, Romana / Esquadria de alumínio 
Casa fundada É. E = VN / Conserto de todas as marcas 

em 1942 pa EE || 

ATENDEMOS ZONA SUL E ZONA NORTE VISA asi 
Rua dos Inválidos, 190 - Centro 

o MM bemOaqui Tel.: 2534-4310 
OGLOBO 
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EGOR OE ARQUITETURA E = | PINTURAS E REFORMAS 2 
* Synteko * Hidráulica * Elétrica ] | 
* Polimentos de pedras 

* Aplicação de Resina 
* Marcenaria em geral 
* Poliuretano 

Impacto Leader Ltda 
Parcelamento 3 vezes no cartão 

q” PERSIANAS. 
Lo 

* CORTINAS 
ATELIÊ DE CORTINAS & PERSIANAS 

CORTINAS 508 MEDIDA VOIL 3MTS TRILHO SUÍÇO INSTALADA R$ 490,00 

| CORTINA ROLUX BLACKOUT INSTALADA. apartir de 19 
| / CORTINA ROLK! ROMANA! EXRGPA! TELA SOLAR INSTALADAS. partie dec BS 155 984 
+ PERSIA VERTICAL ELACRDET 6! BANDEMIM INSTALAR... o partir de RS PO 98NF Tels. 3591-9067 / 3591-9068 

O 98251-4895 e 999236-8320 
| m CAÇAMENTO & INSTALAÇÃO GRÁTIS EM ATÉ 8 DIAS, PATO 5X S/JUROS 
| 1 CORTINAS EM TECIDO FABRCAÇÃO PRÓPRIA SOB MEDIDA " 
m CORTINAS & PERS ANAS MANUAS E AUTOMATIZADAS 56 
n REFORMAS E LAVAMOS CORTINAS PERSIANAS VENEZANAS JRBRAA 

y 

À 2281-8369 | 3178-1717 | 99927-2061 9 

Cu PERSIANAS 

SEER VENDA, LAVAGEM E CONSERTO 
, |! | | RR 
da | tu 
à po sã || 1) | 

by ri STA qa “a 
7! H | 

| dl & RR 1d ' 
im | | ja 
a [|| -— 

E toada 1 
ú = 

Cortinas de Tecido e psas MIM AUT /2560.189 

óo-l Po  r 
| Horizontais e Portas Sanfonada EMAIL: curiyineodecoraçoes& gmail com 

Carpetes Melhores Marcas GRANDE PROMOÇÃO DE PISO LAMINADO 

* Dur e Eucafloor 
* Pisos laminados e vinílicos das melhores marcas Durafloor 

* Persianas horizontais, verticais, romanas e painel Cortinas e Corta-Luz 

* Ampla coleção de tapetes importados e nacionais prontos e sob medida 
* Cortinas sob medida | ma, Persianas PVC 
* Capachos de coco e vinil at Vertical e Lisa | 

PROFISSIONAIS E GARANTIA DE FABRICA. 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 
PAGAMENTO FACILITADO 

Rua Barata Ribeiro, 96 - A - Copacabana - RJ er 

Teis.: (21) 2548-4409 / 97120-4733 metmpocnrissumare  *""tSpecariasumara com.br 

a BEE 
Sos SS 

EE Av. Ton. Cal. Muniz Aragão, 2382 - An Es 

alvoradamarmoarea & ynhoo,com.br 

bem Oaqui Tel.: 2534-4310 E 2445-4995 | 2445-4985 
& 99978-3331 
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CONSERTO DE ELETROS 

apre Freezer - Máq. de Lava Roupas - Aquecedores 

Ar-Condicionado - Adega - Micro-Ondas - Fogão - Lava-Louças 

Secadoras - Eletricista - Bombeiro Hidráulico 

e FOSCO « ACETINADO e BRILHO 

* Pinturas em geral * Pequenos reparos 

+ Elétrica/ Hidráulica * Trat. pedras 

O 96452-9489 / 3979-5055 | 
Rua Correa Dutra, 158 | wwwmaxxidecor.com.br Rs e (46) 

ONSUI Electrolux 

PERSIANAS e E n N ç ERLAR assistência Técnica 

O YNTEKO 3083-5333 / 2232-6625 / 2507-7783 / 97967-622119 * Fosco * Acetinado * Brilh OSCO AG - eds Rua 19 de Fevereiro, 57-B / Botafogo 
- Venpzianas 

- Carpete 

- Rede Proteção 
- Insulfilm 

| - Cortmas Tecido 

| +» Piso Laminado 

Teis.: 6) 96454.7793 | 2225-5062 
Rua das Laranjeiras - ACETAMOS CARTÕES DE CRÉDITO 

| DEZTEM bemOaqui Tel: 2534-4310 
OGLOBO 

ic E cd 
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CONSERTO DE ELETROS 

"ra, 

BRASTEMP 
ELECTROLUX - LG 

UNIÃO DE TÉCNICOS 
ASSIST. TÉC. ESPECIALIZADA 

, 35 ANOS DE TRADICAO 
É | MÁQUINA LAVA E SECA LOUÇA E ROUPA, AR-CONDICIONADO / SPLIT, 

AQUECEDORES E BOILER, GELADEIRA, ADEGA, 
FOGÕES DE TODAS AS MARCAS, BOMBEIRO HIDRÁULICO Ar Condicionado, Geladeira, 

, ORCAMENTO GRÁTIS | SERVIÇO COM GARANTIA Lava Louças, 
|] ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES | -s Secadora de Roupas: Lava e seca 

Tels.: 2247-9099 / 3813-0803 / 97044-28490 
Copacabana - Rua Djalma Ulrich, 346 Lj. B | www.assistenciaunitec.com.br/ 

Máquina de Lavar, 

“o 

| 
| E 7 | bem9aqui rel: 2534-4310 

E midia E 

bemOPaqui 
O GLOBO 

36 anos de bons serviços 
Garantia de 4 meses Tel.: 2534-4310 

a 

bemOaqui 
O GLOBO 

Tel.: 2534-4310 
Ê =” 4 
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À) (erimoRE LINPEZA é Hicienização 
Estofados » Colchões « Tapetes «Carpetes LA URENTINO 

squadrias, Serviços e Manutenções 
amos Dir as Venezianas 
code 

* Segurança é Cuidados na Execução do Serviço 

* Profissional Especializado e Uniformizado 
* Equipamento e Produtos Específicos , citamos 

E 
“WWW. laurentinoserralheria. com. - IN 

Aceitamos cartões | 

| == 
Rua Ministro Alfredo Valadão 77 box: L Copacabana VISA Mastertairo 

Credibilidade e confiança é o nosso forte. 
—O 

o QUAL SERRALHERIA 
ELTS ER TT DS 

(Termoacústicas) | x 

“ BOX / COBERTURAS O GLOBO 
Excelência “ PORTÕES / FECHAMENTO DE ÁREAS 

2502-2984 / 97092-5051 AIR Tel.: 2534-4310 
RUA MAIA DE LACERDA, 273 - ESTÁCIO | 

CORTA TRA dd DC 

bemPaqui tel.: 2534-4310 
O GLOBO 



“PROMOÇÕES 

WESTMINSTER - MODA MASCULINA -..-; 

15% de desconto na seleção de peças 

em Tamanhos Especiais 

Camisas e pijamas até o nº 10. 

Calças e bermudas até o nº 60. 

Q Av. Nossa Senhora de Copacabana, 

664 - Lj 7 — Copacabana 

' (21) 2256-8160 

aim Gwestminster rio 

BORELLI - 

Utilize o código BORELLIWEEK em nas- 
sas lojas ou site e ganhe 10% de des- 

conto. 
Sinônimo de tradição e qualidade, a mar- 

ca masculina carioca criada em 1975 

segue as tendências, reinventando o 

clássico! 

Centro — Copacabana — Shopping Metro- 

politano — Américas Shopping — Carioca 

Shopping 

e www.borelliclassic.com.br 
OM Bborelliclassie 

CENTRO EDUCACIONAL 

MIRAFLORES - 

MiraFérias Brincadeira Carioca é muito 

mais que uma colônia. É entretenimen- 
to completo! Amplos espaços, piscina, 

jogos, praia, passeios e muito mais! Use 

o código MF20222SW e tenha um preço 
especial! 

“e wunw.miraflores.com.brAvp/ 

Q Rua das Laranjeiras, 537 a 543 
Laranjeiras 

(21) 3235-2350 

ZONA SU 

Que tal dar uma animada na semana, e ainda econo 

IRACEMA CABELEIREIROS css 

Reconstrução Loreal + Escova, Super- 

tratamento capilar Mais brilho, maciez, 
sedosidade Cabelos Iindos! Promoção 

durante o Zona Sul Week: R$ 99.00 

q R Marquês de Abrantes, 177. 

L[ 110 — Flamengo 

4 (21) 2552-1349/2551-1004 

BRAZ PIZZARIA - 

Pizza Margherita Verace, com levissima 

massa nuvola, molho de tomate italiano, 
fior di latte, manjericão e azeite extra 

virgem acompanhada de uma garrafa de 
vinho Salton, exclusivo da pizzaria. por 

R$ 150,00. 

Q Rua Maria Angélica, 129 — Lagoa 

à. 2535-0687 
BA Obrazpizzaria 

MAJÓRICA 

A Majórica está com promoção especial 
para o Zona Sul Week. Moqueca à Baiana 

R$ 79,00. Venha provar este e outros de- 
liciosos pratos em nosso salão ou peça 

agora pelo delivery (consulte taxas de 
entrega) 

Q Rua Senador Vergueiro, 15 

Flamengo 

t (21) 2205-6820 / 2205-1418 

BE Omajoricario 
o www majoricario com.br 

boot 

= 

ARTIBRANO -..cssss srs. 

20% de desconto nos pães de fermen- 

tação natural e sem taxa de entrega para 

o primeiro pedido! 

OQ Beco do Pinheiro, 10 = Largo do 
Machado (esquina com a Rua Dois 
de Dezembro, 41) 

Q Em breve: Rua Conde de Bonfim. 
733! B - quase esquina com Rua 

Uruguat, 
4 (21) 3448-6025/ 99056-7240 O 

(MB) Cartigranopadariaartesanal 
E wwwartigrano com 

RR cosas Sosa 

No periodo da Zona Sul Week, quem 

fechar pacote de daycare ganha 10% de 
desconto! 

Q Rua Tubira, 41 - Leblon 

(21) 3442-4141 

BRA Cclubpetr) 
E www.clubpetr) com.br 

DECORAÇÕES PIRAJÁ - 

15% de desconto na compra à vista da 

Poltrona Romana, em diversas estam- 

pas 

(De R$ 749,00 por R$ 636,65) ou na 
confecção de qualquer cortina 

Q Rua Visconde de Pirajá, 493. loja B 

Ipanema 
À (21) 2239-2197 
oO Av. Ataulfo de Paiva, 19, loja F 

Leblon 

À (21) 3251-4616 / 97018-0806 O 

(5) decoracoespiraja 

did aii a AR 

mizar com descontos especiais? 

ÓTICA LEMDM serei 

Aproveite 50% de desconto na compra 

da segunda armação. E ainda ganhe o 
segundo par das lentes! 

O segundo par de óculos pode ser óculos 

de sol, para aproveitar o verão! 
Endereços: 

Q Matriz: Rua Dias Ferreira. 668, loja B 

4 (21) 3116-4674 O 

Q Filial: Av. Ataulfo de Paiva, 19, loja O 

( (21) 3228-9731 0 

(9) otica leblon 

+ www oticaleblon.com.br 

Validade: de 12 à 19 de dezembro 

O GLOBO 

— Mm | . 

É 

| 
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ZONA SUL 

Rio Decorações 

PERSIANAS - PAINÉIS - ROLOS BLACKOUTS- ROMANAS - INSULFILM 

TOLDOS - LONAS - SISTEMAS - ACESSÓRIOS - CONSERTOS E REFORMAS 

(2547-775 44 0/51309/0 98904-3644 | 
Copacabana- Fipuca | é “O vrvra riodecoracoes com.br 



PROJEÇÃO 

 Repa ros e reformas 

“CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS: 
& Pisos, azulejos, cerâmicas e porcelanatos 

“ Pintura, preparação de paredes e texturas 

“ Revestimentos, pedras , mármores e granitos 

& Elétrica, luminação, gesso, drywall e molduras 

& Bancada qe cozinha, banheiro e acabamento 

& Hidráulica, gás, exaustão e instalação coifas 

“ Alvenaria, serralheria e instalação de ar 

& Marcenarias, armários, portas e rodapés 

4 2255-0399 / 9 98547-7499 
PAGAS TUUCA - NITERÓI 

á proi iegaodolar.com, Br 
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ARI RATES E ANTIGUIDA DES 3-04 a 08 

E 
= No 

UNST r MEFURIVIA - UI € TU ZONA LON RUÇÃO E Ri FORMA Je 

SUL DECORAÇÃO E ARQUITETURA - 11 a 17 
Cd pm 

r CTOAN À EC TIN Pi E r TRÔNICO o r ] TI Th À nCo 1 -— . ” di 

ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E UTILIDADES - 17 a 20 

EDES DE PROTEÇÃO - 

Gastronomia 20 e 21 

RESTAURANTES - 20 e 21 

ANUNCIE: REM 

(21) 2534-4310 APARELHOS AUDITIVOS - 22 

Use o QR Code para 
acessar a versão digital. 

COPACABANA * 
-—, A 

) 

e a | | | (21) 2295-4188 |) | | | 
TENTEI mAiF= r L E IN E | A E LJ 4 vw ateliemoi 
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e 
Para 
É k : 

dr | = = 

| ft | Ê. A 
| M 

ii 

TE 
he 

| 

E valor. podem Fatal les E 
- 

a E 

1 página ao lado. "E 

€ Então descubra mais n 
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ARTES É ANTIGINDADES 

(EO 

&” COMPRO “* 
* ANTIGUIDADES | 

Aproveite esta oportunidade! É 
Pratarias, Quadros, Porcelanas, Santos, É p 

a(o 

X Marfins, Móveis, Tapetes Persas, À. 

e) Esculturas de Bronze e Mármore, S) 

3 Peças de Metais, Brinquedos Antigos, fQ 
O, Moedas Antigas, Fotos do Rio Antigo, 9 

er Es Bijouterias Antigas e Joias etc. 

x Sr Log ais de =. "(€) | 

Ss» 
dd 

OO) o Aim, JEFFERSON 
NÃO VENDA SEM ANTES NOS CONSULTAR 

ESSE ST ES 

TELS.: (21) 2530-4979 « 3546-5279 

9 99930-4265 

artepalmeiras(gmail.com 
Rua das Palmeiras, 10/101 - Botafogo 

2 DG CoD ro ja 

OS 

ANDEMY Os TAMBÉM 



negociar seus objetos antigos, 

vendendo para quem paga bem, 

esse anúncio é para você! 

O QUE COMPRO | 

” Objetosem | / Quadros a 
pratae joias  / Esculturas 6 a 

/ Pratarias / Faqueiro a dita o 
/ Cristais / Relógios 
/ Porcelanas / Bandejas 

/ Bronzes / Móveis etc. 

Avaliação com honestidade e To 
responsabilidade. Pagamento à vista =. “ 

Compare preços e confira. 

Compramos antiguidades e joias, com 

experiência há 27 anos no mercado. 

Preço justo. 

Rua Siqueira Campos 143, loja 45, térreo. 
Copacabana 
Agende agora uma visita! 

o. Pagamento Imediato. 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

(VENDA, CONSERTO, FABRICAÇÃO DE JOIAS EM GERAL) 

ESCOLHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA COM 

CREDIBILIDADE HÁ 32 ANOS NO MERCADO 

pá 

+ 
hr 

3 E a ii HosS Se 

R | : o Ea 
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Leilociros dude 1906 
A mais tradicional casa de leilões do Brasil, fundada em 1906 

LEILÕES MENSAIS, CAPTAÇÃO, SELEÇÃO DE 
“IMÓVEIS, OBJETOS E MÓVEIS PARA LEILÕES 

41 CAPTAÇÃO E SELEÇÃO PERMANENTE 

a ) - Objetos de arte - antiguidades 
BR Bm -colecionismo | - imóveis de luxo 

= ERIUES - design 
- livros - fotos 

Horácio Ernani R. de Mello Espaço Ernani 

Quinta geração Arte e Cultura 

em atuação ET Sede própria 

E tombada pelo 

+ de 115 anos de tradição Pai aa atrimônio 
| o ' E W; Ta Historico do 

+ de 1.000.000 de lotes Desenvolvida para 
emas atender a demanda de exposições e leilões. 

apregoados Leilões de objetos de arte, antiguidades, 

———————————— Colecionismo, imóveis, automóveis, 

o Alto Índice de vendas empresas. Serviço de avaliação e perícia. 

e Sistema pioneiro 
de leilões online 

e Pagamento imediato 

Leilões online direto no site: 

www.ernanileiloeiro.com.br 
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+ 

Mg” 

Nes O RIO INTEIRO - E : 
) A PINTA POR AQUI. SH a 4 é LI FERE ques 

E 
- 

SÃO 10 LOJAS COM O MAIOR ESTOQUE DE PRODUTOS 
PARA PINTURA, GRANDES ad E PREÇO sdeshm 

TE E 

Suvinil 4 Suvinil 

USO DOMÉSTICO E 
PROFISSIONAL (EXTENSIVA) 

“Consulte o valor minimo da compra 

ROLO DE PLÁSTICO BOLHA, PAPELÃO CORRUGADO E LONA PRETA 
IMPERMEABILIZANTES PARA LAJES, TELHAS, TIJOLOS, 
PEDRAS, PISCINAS, CAIXAS D'ÁGUA, ENTRE OUTROS 

“Mediante a cosulta de crédito (NJLG 

* MEGALOJA - Anil - Est. de Jacarepaguá, 6526 - 2447-6538 « 99669-6781 + Realengo - Av. Santa Cruz, 41 - 3332-2548 

e Cascadura - Av. Dom Hélder Câmara, 9796 - 3899-4295 * Recreio - Av. das Américas, 15.000 - 2437-5304 

e Freguesia - Estr. de Jacarepaguá, 7666 - 2447-1678 « 99727-5506 e R. Miranda - Rua dos Topázios, 206 - 2471-5859 

* Eng. Novo - Rua Barão do Bom Retiro, 655 - 2201-4953 « 99655-9712 | « Taquara - Estr, do Tindiba, 1.666 - 3414-1866 « 97126-1471 

e Irajá - Estr. Água Grande,771 - 337 O. E. » Taquara 2 - Av. do Mananciais, 788 - 2440-7715 « 99680-2602 

FACA SE: LO À (21) 99727-5506 
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REDES DE PROTEÇÃO 
TELAS MOSQUITEIRAS 

E RECOLHÍVEL 1 

BAZAR =. |SIMÃO Ê FERRAGENS 
Tradição desde | 960 

PORTA DE CORRER 
PORTA CAMARÃO MACIÇA 

completa c/ferragem s/ vidro 

e e MODERNAS * PRÁTICAS 
E O Esto | + RESISTENTES + TRANSPARENTES 
RR e TOTAL CIRCULAÇÃO DE AR 

conHeça | ARMÁRIOS, Manon etitino nocca mamanta de . NOSSO PERFIL Vossa equipe nesse moment 
DE AÇO CONTRA (8 à a 

DO ESA | quarentena Val à Sa Cas: 

INDICAMOS COLOCADORES PARA reinada e zelando pela sua to 
INSTALAÇÃO DE NOSSAS PORTAS 

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO 
TEMOS ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

ORCAMENTO 

Telas aramadas p/ roedores, 
macacos e comum p/ insetos 

pioNTolo VE Io toetivço Aceitamos cartões de crédito e débito 
em e dies alo 192-A peço Colégio baita) MÍN NOSSO SHOWROOM 

Shecvrarebumarinas com.br / E-mall: Ae é rota sea, 1 Rua Barata R lbeiro ) 692 A Loja 23 A 

Promoção valas alo 30 das desta cais ou tório do estoque (> que ocorer primero). E TE o 
À pronoçie esq sueta a alteração de proço sem aviso provo. Sesevamo cos 0 drefo Ê. 01 Ea h | "TAL 
de corrigir possteeis erros de datação. Não rogo na porta Fechadura, alzar é aducis 

ESTOFADOS» TAPETES « CARPETES + PERSIANAS « PAINEIS 
CADEIRAS « CORTINAS « 

LEAL PUBLICIDADE 

TANDO Sep qo by, 
O e % 

Limpeza e Higienização 

HS CASA LIMPA RU - CLEAN HOUSE 
(O) (CLEAN HOUSE. Rj 
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LAVAGEM 
RESTAURAÇÃO DE TAPETES 

EM GERAL 
ma * Tapetes 

«+ 28 é Persianas 

as.“ o Carpetes 

SH: 2 e Estofados 
“38 e Cortinas 

ne pera a Impermeabilização 

de estofados 

aldemi 
Orçamento sem compromisso 

TELS.: 2275-6274 

s 99731-8502 

0 GLOBO ZONA SUL - 11 

CORTINAS | TAPETES 
PERSAS | KILIM 

ARRAIOLO | SISAL 
TURCO ETC. 

Consertos em Geral, 
Franjas e Cordões SCE Ga | E 

E ANTIGUIDADES 
99688- 9159 O. Sr, Lui iz 
ja las Palmeiras, 10 /101 - Botafogo | 

* Ricardo Pinho E 
- Estolador |: 
: especializado : 

em couro 

dd e ei a e iii 

Corsi ERA... 

& moveis oca 
unvumovalsoca.com.br | movelsocae gmail.com 
Rua Visconde de Caravelas, 668 - Botafogo 

* DADA. 98 [00097.9809 E) 
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“DECORAÇÃO E ARQUITETURA j 

| ORÇAMENTO | PISOS DE MADEIRA & VINIÍLICOS E 

SEM CUSTO | SEU AMBIENTE PRONTO, PARA SER USADO ã 

NO MESMO DIA! SEM QUEBRA QUEBRA. 

E ESA ER : 
Car Mu A 

LA «pi O OITÃO RESISTENTE “AR RS “MuNcA UM PISOL IINADU 1 
“ ÚNICOC JM ATÉ NOS ja GARANTIA, 

E É 

E E | 
E j 

LF 8! 

A ra Ed is 

QUICK STEP 

PISOS LAMINADOS & VINÍLICOS, MADEIRA NOBRE MACIÇA E ESTRUTURADO. 
ATENDEMOS ARQUITETOS E CONSTRUTORAS 

Cortinas e Forgianas, direto da fabrica a preço de custo 
Il E H 

||| au PR) 

F PECEAPEEM 

th) 

q WaR aseeRa ' 

PSTRIi! a 

dd | PRPPITTTT 

j 

= -— = 
= — = 

— = E = = 
: = = = — = .— = == 

l 
M 

Barra - Av. . Olegári Maciel, 555. ra 03 | 
.— = 

—=" a — 

— — e um = : 
— — —— = 

Méier: (021) 2576-0046 DO 
| Segunda à sexta; 8h às 18h Sábado: 08h às 13h = Ro! PFIIFEA Ma À 

Barra: (021) Sto» 2004 PIRDS À REVESTIMENTOS 

egunds à cabado: 09h às 1 w.lamiart.com.br 
(O (021) 96430-089 E 

| ) durafloor 4 ;& 
Siga-nos o = Laminados e Vinilicos cores) Ar asa crta 
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Transforme seus móveis existentes em modernos e atuais 

* Fazemos móveis novos e personalizados sob medida 

e Trabalhamos com diversos tipos de acabamento 

Orçamento e medição sem compromisso 

< 

Ed A ud 

ro 
; 

| 

fans! formação x 

/ 
| 

= E 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

PERSIANAS E PISOS 
DECORFLEX 

Veneziana | 
Externa |. 

VENDAS E CONSERTOS - 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 

/ PERSIANAS TODOS OS MODELOS 
/ PISOS LAMINADOS 
/ VENEZIANAS EXTERNAS 
/ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
/ TROCA DE CABO DE AÇO DE JANELA 

PAGAMENTO APÓS A ENTREGA E INSTALAÇÃO 

www.decorflexpersianas.com.br 

3890-0001 / 3208-0792 / 2148-5572 
96471-7693 O 

a, 389 - Copacabana Rua 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

Benvindo 
Móveis e Decorações 

FABRICAÇÃO E RESTAURAÇÃO 
Fabricação e Restauração em móveis de: 

Vime, Junco, Rattan, Cana da Índia, Palhinha Indiana, 
Madeira, Vidro, Ferro, Alumínio e Estofados. 

e à 
4 a indi rod, 
EN = 

e ú a 

AT re EN 

SE Tod: 
1— a pe p= 

Es e à 
Add 
e UE A 

PARCELAMOS 
EM ATÉ 10X 

SEM JUROS 

jo em domi ílio grótis 

Venham nos visitar!!! Atendimen 

Tel. : 4104-8960 (*) 96017-7370 
Ed ses Estrada Bemvindo c 04 - Recreio dos Bandeirantes 
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e Tapetes e Persianas 

e Carpetes e Estofados 

eso, se * Cortinas 

=" $E e Impermeabilização de estofados 

RES ogié 5/8] ç eis Valdemir 
Orçamento sem compromisso 

TEIS.: 2275-6274 / o 99731-8502 | 

Decoração de interiores. 

Desde 1954, temos como meta oferecer 
soluções para seu ambiente, 
transformando sonhos em realidade, 

com bom gosto e sofisticação. 

* Tecidos 

* Colchas 

* Papéis de 

Parede 

* Tapetes Persas 

* Tapetes Belgas 

* Carpetes 

* Persianas 

Romanas 

* Rolo 

* Painel 

* Sheer e 

Cortinas 

*- Estofamento 

* Capa de Sofá 

Tels.: 2235-0079 / 2256-8557 

2255-5029 / 2255-9492 / 99464-26661% 
Rua Barata Ribeiro, 625 A - Copacabana 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES 

Oficina de Tapetes 
Especialista em Lavagem, Franjas, 

Cordões e Consertos em geral de Tapetes. 

Lavagem de Cortinas, Estofados, Persianas, 

Colocação de Tela antiderrapante. 

raemação na TERÃO 
Qua 1 | DESC. DE 10% A 20% 

| | = à | NA LAVAGEM DE 
np e mm ã ; nte da ha TAPETES 

[Re RR e RS RE SED À 

CETTE R REDE DETATO 

“3 2266-5981 / 99369-0116 / 2542-1478 / 99125-2847 

 MÍDEA - BOSCH » ELECTROLUX 
- CONTINENTAL E OUTRAS MARCAS 

 bemPaqui Tel.: 2534-4310 
OOLOBO 

emis AETRÔNCOS E UTILIDADES 

| Aceitamos 
Cartões 

dica) Máquina de lavar roupa e louças 

Geladeira, Micro-ondas, Ar-condicionado. 

 SAMARA REFRIGERAÇÃO 
OP RI2552-0098 / 2552-4596 

mRRRRE 15 | Pra Ciniiaira Camnnc 988 
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ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES 

GELADEIRA 
AR-CONDICIONADO 
MÁQUINA DE LAVAR 
AQUECEDOR - FOGÃO 
VENTILADOR DE TETO 

MICRO-ONDAS 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 

HMafarid E WE 

DEZEMBRO.2021 
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ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES 

Electrolux e outras marcas 

Consertos no mesmo dia | Orçamento Grátis | Garantia de até 1 ANO 

4 € 

a a 

— anos 

er AR ê -* tradição -. — 

Rua Marquês de Abrantes, 168, Lj 19 Aceitamos Cartões 
Rua Siqueira “qa 288 SEER NNALR 

Rua Jardim Botónigm!/: 
Rua Ataulfo de pal 2 
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rirrnnnniiém n ernABiano FiiTiLinanr 
| | || || 11] A . Rd '] | e | E | h 

EU Lu [tj EL TU 1! LIVADLo 

; à Mi 
ma 1 14 é 
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= | ; Lo id EEE 
mLANIESTANDO - A =. R. Francisco Sá, nº 112 Lj. € - Ipanema 
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Liga do Açai! 
O nome já diz tudo! 

GELATOS E PESCADOS DA AMAZÔNIA 
NO LFR O DA SUA CASA Es 

Açaí papa, 

18% de Sólidos 

Bolinho de Pirarucu 

Sorvete em Torta 

' Maria Isabel 7Litros 

: PROMOÇÃO DE PICOLÉS 
' Leve uma caixa de picolé com 40 unid. Picolés e 

Sorvete —: sai por: R$ 4,90 unid, 
Tapioca, 

Bacuri e Açaí São 7 diferentes sabores do norte. 
: Cupuaçu, Graviola, Castanha do Pará 
: Chocolate amazônico, Mestiço, Bacuri, Pai Degua 

9 Av. Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro — 
3 (21) 999996478. E 

e produtosdonaqude 
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APARELHOS AUDITIVOS 

õ 

Songris 
aparelhos auditivos 

Distribuidor Oficial Phonak 

* ENQUANTO DURAR ESTOQUE 

EM tecnologia suíça 

modelos recarregáveis e de pilha Faça seu crédito 
41 conexão direta TV e celular de acessibilidade 

14 acesso remoto APP 

ka. mais premiado 
“Válido linha 
premium e advanced. 

conosco. 
Parcelas até 

60 Meses pelo BB!! 

LR! 

- GARANTIA CONTRA PERDA E ROUBO* 

- ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO 

- PILHAS, ACESSÓRIOS, 

MOLDES E PROTETORES 

ENC 
em Copacabana. 
Barata Ribeiro, 692 - Lj D Copacabana. - CONSERTOS DE VÁRIAS MARCAS 

www.sonorisaparelhosauditivos.com.br 

COPACABANA | IPANEMA | CENTRO | TIJUCA : NITERÓI ; CAMPOS 
2235-7185 ' 3502-6765 : 3181-8203 : 3549-4646 : 3628-5397 : (22) 3025-5266 
97026-9897 ' 98103-9886 | 97012-7380 * 99628-0317 ; 98121-5989 | 99808-8313 

bem 
O GLOBO 

Tel.: 2534-4310 





com cuolidenh e de 

e Box º Janelas * Basculantes * Fechamento de área 
e Esquadria de alumínio todas as linhas e cores 
e Corrimão * Cortinas de vidro * Grade 
e Fechamento de varanda 

e Colocação de Insulfilm para casa e carro. 
e Vidros laminados * Projetos e manutenção 

Retirada de janelas 
com instalação de 

2201-8876 
3905-6043 
96453-3559 
97507-296 
96409-8058 

WWW. liege Si] com.br 
ariaBgmail.com a. Fo 



bemVaqui 
O GLOBO DEZEMBRO e 2021 

TIJUCA - ZONA NORTE - ILHA 

e | | Desejamos um natal de muitas res 

PREÇOS IMBATÍVE 
Cobertura emvidro e policarbonato comg | 

* Box * Janelas * Basculontes * Fechamento: 
* Esquadria de alumínio todas 

as linhas e cores 
* Corrimão e Grade 
* Fechamento de varanda 

º estás de Vidro º Vidros laminados 
º Projetos e manvlençõo 
o Colocação de Insulfilm para casa e carro 

3905- 6043 2201 8876 
0 975072961 | 96409-8058 | 96453-3559 

[e] | .] E E a [) 

k | ATE Toro 
p 

Lo E v En rq Gria <om F WFVvI ra Gra mai € m ; L E E a. x o] a 1 | | E + 



Presentes especiais para todas as ocasiões 

Pijama 

regata 

100% 

algodão 
R$ 75,0 

Camisa 

social linho ML 

R$ 299,9 

Caixa 

Lenços 

3 unid. 

R$69,7. 

Calça linho 
itandês 

Pia Chinelo 
couro 

R$ 129, 

Polo 

Fio Escócia 

100 % 

= Algodão 

| 149, 

Polo 
Malha Piquet |. 

Ve 100 % algodão | 

a E R$ 69,0 

Camisa 
R$ 210,9 

malha básica 
peaneneneanaerenenars 

R$ 69, 
si 

asi 

Bermuda algodão ML 
* jeans R$ 176,ºº 
elastano 

aa ER NUS do SO asp RN dae RE 

RS TIO 

Calça jeans 

cargo elastano 

R$ 179, 

o Ulestminster 
JE RIO 



DEZEMBRO.2021 0 GLOBO TUUCA - ZONA NORTE - ILHA - 03 

Lasa Ub a 13 

ARTES E ANTIGUIDADES - 05 e 06 

| CONSTRUÇÃO E REFORMA - 07 e 08 

TJUCA 

ZON A ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E UTILIDADES - 1.3 

NORTE smnas-os 

a VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS - 08 

ILHA 

DECORAÇÃO E ARQUITETURA - 09 a 12 

Gastronomia 13 e 14 

RESTAURANTES - 13 e 14 

Saúde 15 
ANUNCIE: APARELHOS AUDITIVOS - 15 

(21) 2534-4310 DENTISTAS - 15 

PET SHOPS E VETERINÁRIA - 15 

Use o QR Code para 
acessar a versão digital. 

da Umazânia 
dio OS DELICIOSOS SABORES DO NORTE NA SUA C 

' Promoção DE PICOLÉS 
' Leve uma caixa de picolé 
: com 40 unid. 
: sai por: R$ 4,90 unid. 

São 7 diferentes sabores do norte. 

od : Cupuaçu, Graviola, Castanha do Pará 
: Chocolate amazônico, Mestiço, Bacuri, Pai Degua 

9 Av. Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro 

o Ea 3 (21) 99999-6478 e produtosdonorte.com.br 

ACCTTAMOS TANAO AC PADTAES TEMAS NEI TVEPY 
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bem9aqui 
O guia de compras e serviços da sua região. 

43 TELEFONES ÚTEIS 
AEROPORTO SANTOS DUM == aaa SEEN RE SS 3814-7070 

AEROPORTO TOM JOBIM... DS RERRRO a 3398-5050 / 3398-4526 
AMBULÂNCIA ssa ES NETUNO UR DATE NS GSE PE E RE ES 192 

CUBOQUEOS ANOMIMOS: crises encanta e aRtEn Cs areia pasa IR aa , 2253-9283 

2 A E a AR RD EV E E SD DR NO 0800 2821 195 
Di A a RS E o SOR VISA ato ES NS O 1 aa a a 0800 0240 197 

Se | RES 5 Da RD SR RE MP MESES 1746 / 3367-5271 

CORPO DE BOMBEIROS... FEAR A 193 
DEAM (Delegacia de Atendimento 4 à Mulher)... E RT - 2334-9859 

DEFESA CIVIL... CONREUNCEEANEELERUGNT AROS VENCE NC ERAS VENGUE FER CLLCOU ANNE EUACaG GU 199 
DELEGACIA DA MULHER... NA fa quo Fem sao mA 180 
DETRAN (Disque Vitoria) e ERR A 3460-4040 | 3460-4041 

DIREITOS HUMANOS ... RS a SR Ca da Ei Re pele oa rara creo RARO 
DISQUE DENUNCIA... PNR O De RP O RR RAN SIDA 4º o o É lo ci À 
EURO qse reias see r na ASR OA RANCOR SOR apespeinos SER ASI ERES 2598-4242 

E UM Rima UE PA) (ÃO é TAG [cc À ARNO ER RR 153 / 0800 2111 532 
HOSPITAL ANDABAÍ... Ra Rara e aca pese A TOU 
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO... ce ao Sad a DIO 

HOSPITAL GETULIO VARGAS... RETRO CARS LUTA RSS MEU aaa anca acesa cce vi AD DAS 

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE .. e e 3393-7085 
HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK......as assa: 1111-7769 

HUSPITAL NOSSA SEMPORNA DOLORETO..eeesemerereenasossansanaram semanas nenem 3393-2029 
HOSPHAL PEDRO ERNESTO cocos aiasesmuiracica mena cosmearesavisarmatasaneevecsveçs GO DONO 

HOSPLALSALGADO FILRO si ani disairo scr mos 11 1-0100 
HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA... EA A LO DR MEO 2122-0755 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO... , 2562.2789 
EPA serei La NG Te NR - 0800 618 080 

is CARE EAR Ra [Nr RA a rr ER PO 2332-4693 
MNE (RD RR DM CR pe 0800 0210 196 
MEPRE assa So SAS SO ERES Raia ea qa RSI ENS SAS ER 0800 595 1111 

NARCÓTICOS ANÔNIMOS... a 2533-5015 
POLICIA O rss a SE CER TOS 3399-3217 

e teia dE A o 190 
POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. aaa custas UT 2203-4000 
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO ao DEE RA = NS nt o Re ADS 1746 

o SEE DR O AD GS DR SSD DER is sie ais 1512 

RODOVIÁRIA NOVO EAV do RE a NR A Pe Mt AR mes 3213-1800 

GIAINHO) ia sreesaai capta ia siraica FE ACNE ES RE E aU CS aan ana À Po 
S.0.S CRIANÇAS DESAPARECIDAS DE aee SE a 2286-8337 
ecc NDA) NR EU E e DN O 3297.8777 
SUBPREFEITURA DA ILHA... SRS SR 3393-1713 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA... E 2224-9762 / 2333-3788 
Pia e Ns RR É IR QUO Ras CRS ENO Po ES ra as PER RR EE NS coa RD REED 2334-6346 / 2334-6347 
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ARTES E ANTIGINDADES 

“q , E Mu A a | | A | 

À. LT £a, ESCOLHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA COM 
AS EA A E CREDIBILIDADE HÁ 32 ANOS NO MERCADO 

À | t ; H TS E 

WE, 
ss a 

dao) NE h/a 

PR 
x? Sé 

LANANDERIAS 

LAVAGEM ESPECIALIZADA 
Pesmuraçã DE TAPETES E CONSERTO DE PERSIANAS 

ANDO Sep qo by, 

o Or 

Limpeza e Hipienização 

m/2 CASA LIMPA RJ - CLEAN HOUSE 
CLEAN HOUSE) | E 
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+ 

Mg” 

Nes O RIO INTEIRO - E : 
) A PINTA POR AQUI. SH a 4 é LI FERE ques 

E 
- 

SÃO 10 LOJAS COM O MAIOR ESTOQUE DE PRODUTOS 
PARA PINTURA, GRANDES ad E PREÇO sdeshm 

TE E 

Suvinil 4 Suvinil 

USO DOMÉSTICO E 
PROFISSIONAL (EXTENSIVA) 

“Consulte o valor minimo da compra 

ROLO DE PLÁSTICO BOLHA, PAPELÃO CORRUGADO E LONA PRETA 
IMPERMEABILIZANTES PARA LAJES, TELHAS, TIJOLOS, 
PEDRAS, PISCINAS, CAIXAS D'ÁGUA, ENTRE OUTROS 

“Mediante a cosulta de crédito (NJLG 

* MEGALOJA - Anil - Est. de Jacarepaguá, 6526 - 2447-6538 « 99669-6781 + Realengo - Av. Santa Cruz, 41 - 3332-2548 

e Cascadura - Av. Dom Hélder Câmara, 9796 - 3899-4295 * Recreio - Av. das Américas, 15.000 - 2437-5304 

e Freguesia - Estr. de Jacarepaguá, 7666 - 2447-1678 « 99727-5506 e R. Miranda - Rua dos Topázios, 206 - 2471-5859 

* Eng. Novo - Rua Barão do Bom Retiro, 655 - 2201-4953 « 99655-9712 | « Taquara - Estr, do Tindiba, 1.666 - 3414-1866 « 97126-1471 

e Irajá - Estr. Água Grande,771 - 337 O. E. » Taquara 2 - Av. do Mananciais, 788 - 2440-7715 « 99680-2602 

FACA SE: LO À (21) 99727-5506 
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CONSTRUÇÃO E REFORMA 

NMESTRO DOS REPAROS [Born bei 
OMR RO mDRÁuLICO || oMmbBelro 

e GASISTA 

e Conserto de Valvulas e ] 

Caixas de Descarga [5 ai 
* Aquecedores | | 

Fogões eTtricISta 
* Torneiras 

e Registros e ne 
e Misturadores Reformas e pinturas em geral 

De Chuveiros - Aquecedores * Desentupimentos de Ralos, 

Pias, Tubulações de Água etc. | Vazamentos - Entupimentos 
Conserto sem quebrar a parede. Ea Limpeza de caixa d'água 

Todas as marcas, 
mesmo fora de linha! e cisternas 

Hidra, Deca, Fabrimar, Orientes, À Conserto de descargas, 
Primor, Docol, Montana, Ideal 

Standard e outras ni bombas, etc. 

Conversão de Gás de Botijão 
para Gás Natural GLPIGN | 4 | Í | Telefone: 
Aceitamos 7 

todos os Cartões FACILITAMOS PAGAMENTO | o | | cesso excrutamos proaveNTO) | DIO T G-3 390 
(O 4104-9783 / 98615-3815 /0 96669-3556 Gaúcho 
http://www. facebook.com/MAESTROdosREPAROS/| 

No] Te SER 
mepend.iepemê E FREGE PINTURA | 

R. São Francisco Nevis, 192-A rm frente so » Colégio militar) 

Site: esrio srs rod / Email: falecomgbazarsmoao. com.br 
Promoção valais alé 30 das desta Sais ou termino da estoque (> que ccaser primero! 
À promoção esa sumta a alieração de praço sem aviso présio. Ansenamo-sos o cirafo 
de corngi possiveis erros do digtação. Não Incluso na porta Fechadura, alyar é asusia 

do E ESQUADRIAS 

] + À F R 

3 VIU ro € 
Legiao mma pd 

Box, Portas, "echamento de áre 
| | | | e Jane da dao » lui 

Janelas, 
Espelhos 
e Molduras. 
Rua Araxa, 100 - Grajau | E - 

Tels.:(21) 3176-0460 Rua Uruguai, 99 - Tijuca 

e-mail: vidracariaara 2268-5084 / 2572-7325 / 97526-0131 

« Box etc. 
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)) /allhomeitalinea - www.allhomeitalinea.com.br 

21 99534-1961 O 

ALL HOME 

ea! - Ed 

“E e 
MINE 

Maior Rede den Móveis Planejados da America Latina 

Financiamento em até 24X com as melhores 

condições de mercado - sujeito a análise de crédito 

ER 4SVA EEE 

Rua Conde de Bonfim, 479 - Lj. B - TJUCA 
ARA 2º a Sex. 9 às 20h e Sáb. 9 às 16h 

2135206787 121 3529-4402 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

PERSIANAS E PISOS 
DECORFLEX 

Veneziana | 
Externa |. 

VENDAS E CONSERTOS - 
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO 

/ PERSIANAS TODOS OS MODELOS 
/ PISOS LAMINADOS 
/ VENEZIANAS EXTERNAS 
/ ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
/ TROCA DE CABO DE AÇO DE JANELA 

PAGAMENTO APÓS A ENTREGA E INSTALAÇÃO 

www.decorflexpersianas.com.br 

3890-0001 / 3208-0792 / 2148-5572 
96471-7693 O 

a, 389 - Copacabana Rua 
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DECORAÇÃO É ARMA TETURA 

[= a = mm * 
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CORTINA MESSINA a derená ah ar 6 dir É É CORTINA MIRELA SEMI BLACKOU! | TECID: ) JAC QUAR D = 
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tada 

2Na1ão 20002,3)0 3000,5 
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DECORAÇÃO E ARQUITETURA j 

| ORÇAMENTO | PISOS DE MADEIRA & VINIÍLICOS E 

SEM CUSTO SEU AMBIENTE PRONTO, PARA SER USADO ã 

NO MESMO DIA! SEM QUEBRA QUEBRA. 

E ESA ER : 
Car Mu A 

LA «pi O OITÃO RESISTENTE “AR RS “MuNcA UM PISOL IINADU 1 
“ ÚNICOC JM ATÉ NOS ja GARANTIA, 

E É 

E E | 
E j 

LF 8! 

A ra Ed is 

QUICK STEP 

PISOS LAMINADOS & VINÍLICOS, MADEIRA NOBRE MACIÇA E ESTRUTURADO. 
ATENDEMOS ARQUITETOS E CONSTRUTORAS 

Cortinas e Forgianas, direto da fabrica a preço de custo 
Il E H 

||| au PR) 

F PECEAPEEM 

th) 

q WaR aseeRa ' 

PSTRIi! a 

dd | PRPPITTTT 

j 

= -— = 
= — = 

— = E = = 
: = = = — = .— = == 

l 
M 

Barra - Av. . Olegári Maciel, 555. ra 03 | 
.— = 

—=" a — 

— — e um = : 
— — —— = 

Méier: (021) 2576-0046 DO 
| Segunda à sexta; 8h às 18h Sábado: 08h às 13h = Ro! PFIIFEA Ma À 

Barra: (021) Sto» 2004 PIRDS À REVESTIMENTOS 

egunds à cabado: 09h às 1 w.lamiart.com.br 
(O (021) 96430-089 E 

| ) durafloor 4 ;& 
Siga-nos o = Laminados e Vinilicos cores) Ar asa crta 
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Col] 
és (a t=a E RUE Der Er 

Assistência técnica especializada 

“Trabalhamos com as mais diversas marcas. | 

. b 4 
NR 

 MÍDEA - BOSCH * ELECTROLUX * CONTINENTAL E OUTRAS MARCAS | 

3128-4872/2662-4271/ 3 96760-4746/ 9 99152-3327 
SE) NS LENA INSETO EFA E A TIE 
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RESTAURANTES 

Liga do Açai! 
O nome já diz tudo! 

GELATOS E PESCADOS DA AMAZÔNIA 

Peixe Filhote com Arroz e Pirão Açaí papa, 

18% de Sólidos 

e - 
Bolinho de Pirarucu 

Sorvete em Torta 
a Maria Isabel /Litros 

DT sabe) a 

Picolés e 

Sorvete 

Tapioca, 

Bacuri e Açaí 

EN | | 

> 

: PROMOÇÃO DE PICOLÉS 
' Leve uma caixa de picolé com 40 unid. 

—: sai por: R$ 4,90 unid. 

São 7 diferentes sabores do norte. 

:* Cupuaçu, Graviola, Castanha do Pará 
: Chocolate amazônico, Mestiço, Bacuri, Pai Degua 

Liga do kçar ; 
? Av. Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro Q O | 

3 (21) 99999-6478 
& produtosdonorte-com.br 

ACEITAMOS TOD 

TEMOS DE 
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AA BL JELH OS AUDITIVOS 

RIAA A 
À é 4 

J J Prazer em Quvii 
Centro Auditivo 

serviços oferecidos: 
* Exame de Audiometria e Venda e adaptação de aparelhos auditivos 
* Assistência técnica » Revisões * Ajustes e Protetores de ouvido 
e Pilhas e acessórios * Atendimento domiciliar. 

PERMITA-SE RECUPERAR O PRAZER EM 

OUVIR TODOS OS SONS QUE A 
VIDA LHE OFERECE. AGENDE JÁ SEU 
TESTE GRÁTIS E COMPROVE NOSSA 
EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO, 
MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES. 

PARCELAMOS EM ATÉ 60 X NO 
CRÉDITO ACESSIBILIDADE DO 
BANCO DO BRASIL OU EM ATÉ «q 
12 X NO CARTÃO DE CRÉDITO 

SEM JUROS 

0 GLOBO TUUCA - ZONA NORTE - ILHA - 15 

DENTISTAS 

Toro - E aa Va bia RE 

DRA. LUIZA DA MOTTA 
Cirurgiã Dentista - CRO-RJ 3733] 

Reabilitação Oral 

- Emplantodonta - Odontologia estética 

- Marmonizaçã ão Facial - na rótese dentaria 

De Segunda a Sah ado 

21) 2208-4619 | 2143-3461 |021) 99912-5796 
[6] (CIspodontologia 

PETROBRAS | AMBEP | GOLDEN 

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 369/61) 

Saens Pena - Em cima do Banco do Brasil 

2534-4310 bemPaqui rel. 
OOLOBO 

Estrada do Galeão, pa bj tiz- — 
Rua ao ' 

HORA MARCADA 

Horário: 2º a 6º 
9h as 18h / Sáb. 9 às 15h 
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| Cobeil em vidro e clicar 
com qualidade e design. 

e Box º Janelas * Basculantes * Fechamento de área 
e Esquadria de alumínio todas as linhas e cores 
e Corrimão * Cortinas de vidro * Grade 
e Fechamento de varanda 

e Colocação de Insulfilm para casa e carro. 

Retirada de janelas 
com instalação de 
nova no mesmo dia 

2201-8876 
3905-6043 
96453-3559 
97507-296] 
96409-8058 

Ra com.br 
vrvidracariaBgmail.com 
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Virtual em 2020, 
Papai Noel, de 
máscara; volta a N 
encontrar o público 



Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

REFLEXÕES HUMANAS 
Assista à peça 'Neandertal', no Tea- 50% 
tro Candido Mendes, em Ipanema, 

com 50% OFF em até dois ingressos. asas 
O espetáculo narra as mazelas pessoais dos 

seres humanos, Saiba mais no site do Clube. 

JAPÃO E PERU 
REUNIDOS 
O Páru, em São Conra- 

do, oferece 15% OFF 
para assinante e acom- 

panhante. Os pratos são 
da fusão dos sabores ja- 
ponês e peruana. 

FÉRIAS NA 
SERRA DO RIO 

Aproveite 20% OFF nos 

passeios da Atlântica Tu- 
rismo por Teresópolis e 

outros pontos da Região 
Serrana do Rio. Saiba 

mais detalhes online. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo” Foto” e posicione a 
câmera de modo a captar o código. 

Feito 1550, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

ESPECIAL NATAL / LITERATURA 

Menino lança livro sobre a 

data em parceria com a mãe 
Obra dos autores tijucanos celebra o significado do nascimento de Jesus 

REGIANE JESUS 
regina jasusb oglobo com.br 

Ss: o Papai Noel usa roupas 
adequadas para o frio, e 

bonecos de neve enfeitam a 
decoração típica desta época 
do ano, faz sentido que uma 

criança espere ansiosamente 
ver flocos de gelo na noite fe- 
liz. A frustração vivida pelo 
menino que, ao contrário do 

ue imaginava, se depara 
x mo Ea escaldante é E 

rão carioca é o fio condutor 
dolivro “Natal do Jorginho",o 

segundo com a assinatura de 
Tiago Vilarino, de 8 anos, em 
parceria coma sua mãe, a jor- 

nalista Tais Faccioli. 
O garotinho tijucano, que 

em 2022 vai cursar o 3º ano 

do ensino fundamental, es- 
treou na literatura em 2019 
com “O menino que desco- 
briu as cores”. As obras 
produzidas a quatro mãos fa- 
zem parte da coleção “O 
mundo de Jorginho”. 
—Quando escrevo, expres- 

so a minha curiosidade sobre 
o mundo. As ideias surgem 

do que eu vejo à minha volta. 
A partir daí, faço desenhos 
para organizar 0 que pensei. 

Depais que formo uma histó- 
ria dentro da cabeça. gravo 

O) 
oglobo.com.br/rio/bairros 

OGLOBO-ALTO DA BOA VISTA, ANDARAÍ CATUMEL ESTÁCIO. GRAJAÚ, MARACANÁ, MUDA, PRAÇA DA BANDEIRA, RIO 
COMPRIDO, TUUCA, USINA E VILA [5ABEL: ANCHIETA, CAJU, CASCADURA. ENGENHO NOVO, INHAÚMA, JARDIM 

AMÉRICA, LEOPOLDINA, MADUREIRA, MÉIER, PAVUNA, PENHA, PIEDADE, SÃO CRISTÓVÃO E VIGÁRIO GERAL 
Editor: Milton Calmon Filho jmitoncêoglobo.com br) Editora assisbento e adição on-line: Lilian Fernandes [li li- 

anogobo.com br) Diagramação: Ligia Lourenço Telefones: Redação: 2534-5040], 1 5265/5005/5 2 

Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484 Crédito: 2534-5860 Endereço: Rua Marquês de Fria! 25 

áudios eos encaminho para a 
minha mãe transcrever e 

acrescentar as ideias dela, 
Gosto muito de ler, então fico 
feliz que os meus livros in- 
centivem outras crianças a 
lerem. O “Natal do Jorginho” 

passa a mensagem de que a 
neve não importa, o que vale 

é se divertir e 
celebrar o nas- 
cimento de Je- 

sus, que é o es- 
pírito do Natal 
— [iz Tiago. 
Tais, que 

também é mãe 
de Luiza, de 15 
anos, estreou 
na literatura 

para apoiar o desejo do filho 
de publicar as suas histórias. 

— À ideia principal do livro 
é dele, eu apenas comple- 
mento criando um ou outro 

4º andar - CEP 20230-240. E-mail ta atquesBogobo com bre falaznartoBogabo com br. 

Mãe e filho. 

Tais e Tiago são 

os escritores do 

livro "Natal do 

Jorginho” (capa 

nodetalhe) 

personagem. Tiago começou 
a escrever com 5 anos. Ele 
gosta de ler, mas também 

adora jogos eletrônicos. Eu e 
o Alexandre (pai do menino) 
sempre estimulamos o gosto 
pela leitura, mas não há pres- 

são em casa para que ele seja 
escritor profissional. Tiago 

diz que quer ser 
advogado, mas 
é curioso sobre 
várias carreiras 
— observa. 

Por ora, uma 
certeza: já está 
no forno a ter- 
ceiraobrade Ti- 

agoe Tais. 

— Vamos 

lançar “Jorginho e o pé de 
alface”, que aborda a im- 
portância da alimentação 
saudável — adianta a jor- 
nalista e escritora. 

Capa: Symon Claus, 

morador de Vila 

sabe! do Papa 

Noeldo Shopping 

Tijuca FOTO DE 

DIVULGAÇÃO! 

NELSON SALDA- 

NHA/SHOPFING 

TLILICA 



ESPECIAL NATAL / ESPETÁCULO 

Noite feliz 
antecipada 
Musical faz o público entrar no clima da festa 

REGIANE JESUS 
régiana esusDlagiaba com br 

Nº é preciso esperar até 
o próximo dia 24 para 

entrar noclima da noite fe- 
liz. Hoje, às 19h30m, e 
amanhã, às 20h, o espetá- 

culo “Esperança de Natal”, 
em cartaz no Teatro Ces- 

granrio (Rua Santa Ale- 
xandrina 1.011, Rio Com- 

prido) se encarrega de an- 

tecipar a festa. Ao som de 
clássicos natalinos, como 
“Jingle bells”, “Noite feliz” 
e “Cristo nasceu”, o públi- 
co assiste à representação 

do presépio, formado por 
Maria, Jose, os Reis Magos 

e o menino Jesus, além de 

ser brindado com a chega- 
da do Papai Noel. A entra- 

da custa R$ 40 (inteira),ea 
classificação é livre. 
Administrador do Teatro 

Cesgranrio, Marcus Bran- 

dão ressalta a importância 

da retomada das apresen- 
tações presenciais: 

— É uma enorme alegria 

reabrir o teatro depois de 
um longo periodo com as 

cortinas fechadas. Nada 

melhor do que a magia do 
Natal para renovar a espe- 

rança, a fé e o amor. “Espe- 

rança de Natal” emociona, 
convida o público para 

cantar junto, enfim, é um 
lindo espetáculo. 
O musical, que não é um 

TEST O CESCEAMRIO 

ZONA NDBTE DGLOBO o EXTRA 3 
Sisade 18 12 202] 

“Esperança de 

Natal”. Peça 

em cartaz hoje 

e amanka no 

Rio Comprido 

infantil mas tem agradado à 
criançada, conta com dois 

bailarinos, seis solistas, co- 

ral composto por oito can- 
tores e banda com seis mú- 

sicos regidos pelo maestro 
Cyrano Salles, da Orquestra 

Sintônica Ces granrio. 

vm | pouival di 

e manter os indivíduos cada vez mais saudáveis, após os 60 anos 
de Idade, reduzindo as manifestações de doenças degenerativas 
e pensando o ser humano dentro de uma medicina preventiva, 
afastando-o do senso comum que é uma medicina curativa, com 
muitos exames & medicações. 

sar à casa dos 30 milhões nas próximas duas Prior Essa ] 
dência, evidentemente, tam a ver com o aumento da longevidade 
saudável. que com certeza começa com ações saudáveis desde a: 
juventude, 

Às pessoas não podem passar seus dias adequando sua roti- 
na em função de suas doenças adquiridas ao longo dos anos, ao 
contrário, deve-se buscar uma vida util e feliz independente delas. 
Graças ao conhecimento do corpo humano, atualmente é possível 
viver mais anos e com muito mais saúde. 

Mas por que algumas pessoas na faixa dos 60 anos podem 
aparentar e se sentir com 45 anos e outras com 40 anos apre= 
sentam sinais e problemas como se livessem mais de 65 anos? À 
ciência tem comprovado que é possivel retardar a idade biológica 
por meio da escolha de um estilo de vida mais saudável, com à 
prática regular de exercícios fisicos, distanciamento do fumo, ali- 

mentação balanceada, autoestima elevada, vida social e relaciona= 
mentos gratificantes e suporte médico orientado. 

Thiogo de Souza G. Bicalho 

Médico Geriatra e Diretor da Clínico 

Cuidar VC - CRM: 52-878450 

Em algumas partes do mundo alcunha-se o termo “Medicina 
Antienvelhecimento”, prática médica muito difundida nos Estados Consultas Populares 

R$ 100,00 

Aceitamos 

planos de saúde 

Agendamento de 

consultas domiciliares 

Avaliação de 

feridas e curativos 
especializados 

Unidos e na Europa desde a década de 1990, e que no Brasil ainda 

não possiu aprovação legal do CFM (Conselho Federal de Medici- 

na), apesar de um grande número de pessoas usufruirem de tal 

prática, principalmente nossas celebridades, como divulgado em 

inúmeras redes sociais atualmente. Independente deste cenário é 

certo afirmar que o aumento da expectativa e qualidade de vida 

não está relacionado a um lralamento especílico, mas sim à 

melhoria de inúmeros hábitos no dia a dia. O objetivo da lon- 

Cuidando de Você! 
Curta a nessa página de Facebock | 

É certo que inúmeras dietas e suplementos milagrosos já fo= 
ram divulgados como a promessa do envelhecimento saudável, 
mas o certo & comprovado é que O primeiro passo é que quanto 
menor o stress do individuo, mais se vive é há meios para tentar 
diminuí-lo como yoga, meditação, atividades físicas, gargalhadas, 
entre outros. 

Nos tempos atuais. a proposta é rejuvenescer de dentro para 
fora é manter à harmonia do corpo, mente e espírito. . 

21 3627-4450 
Segunda a Sexta - 9h às 19h | Rua Medina, 127 * Salas 102 e 103 

Méier - Rio de Janeiro /B| CEP 20735-130 

Site: wa cuidar vc 
“Ulgarve 

noude. rodas 



Como o já apreciado Açai 18% de sólidos, a 
Liga do Açaí oferece também outros 

produtos do norte, como os gelatos, picolés, 
sorvetes, e até peixes e pescados em geral. 
Oferecemos também produtos sazonais 

como o Panetone de cupuaçu com castanha, 
para as festas de final de ano. 

Peça em casa os deliciosos sorvetes 

, 

Panetone 
de cupuaço no 

quarumã 5509 

Panetone de cupuaçu * 
com castanhas do Pará 

sil 299004478 

e produtosdanor te com.br 

ACEITAMOS TODOS 05 CARTÕES 

TEMOS DELIVERY 

do Norte para completar a sua ceia de Natal! 
Muito mais sabor para você. Sem glúten! 

São diversos sabores : 
"Cupuaçu «Graviola «Castanha do 

Pará «Chocolate amazônico «Mestiço 
*«Bacuri «Pai D'égua e outros 

REFRESQUE 0 SEU VERÃO 
APROVEITE À PROMOÇÃO: 

LEVE UMA CAIXA DE PICOLÉ 
COM 40 UNID. 

à unidade sal por: R$ 4,90 

Panetone de cupuaçu 
na cerâmica 

CEEE AITIE TIPICO] CEM SEN SIENILTEII TE. 

Açal 18% 

de sólidos, « Td 
Fla 

r 

mm NATAL / CAPA 

O Papai Noel voltou 
ao VIVO € em cores 

O retorno do bom velhinho, de máscara, ao modelo 
presencial é destaque em todos os shoppings da região 

REGIANE JESUS regiana jesusd ogioho com.br 

, 
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DIVULGAÇÃO HOP PIN MADTRA ANME RADA, 

Nova América. Em Del Castilho, o Papai Noel tem a companhia de ajudantes e dos personagens do Mundo Bita 

“ímbolo afetivo do 

Natal, o Papai 
Noel está devolta 

aos shoppings da 
região em forma- 

to presencial. Se em 2020 o 

bom velhinho interagiu com 
as crianças por meio dastelas 

do celular ou do computa- 
dor, este ano, graças ao avan- 
ço da vacinação contra a Co- 

vid-19, já é possível ver o se- 

nhordebarbabrancae roupa 
vermelha, usando uma más- 

cara transparente, ao vivo e 
em cores, sem o auxílio das 
ferramentas tecnológicas. 
Sentado em seu trono, ele re- 
cebe as cartinhas com os pe- 

didos dos pequenos e posa 

para fotos. Beijinhos e abra- 
ços seguem adiados. Nada 

que tire o brilho daquele que 
é o encarregado de levar os 
presentes da garotada. O 

comparecimento do rei da 
festa está garantido nos cen- 
tros comerciais, mas cada es- 
paço faz as suas apostas para 
encantar os visitantes. 

No ano em que completa 

25 natais, o Shopping Tijuca 
aposta em transmitir uma 

mensagem de renovação e 
esperança com uma decora- 
ção repleta de ursos de pelú- 
Cia e uma árvore de dez me- 
tros de altura. Comemoran- 

do 35 anos, o NorteShop- 

ping investe na diversão, 

disponibilizando um par- 

que temático. O humor está 

presente no Shopping Bou- 
levard, que convocou os per- 

sonagens da série “Chaves”, 
No Nova América, é a galera 

do Mundo Bita quem dá oar 
da graça. Já a turma de “Ma- 

dagascar” invadiu o Jardim 
Guadalupe. O Madureira 

Shopping ganhou um ar de 
conto de fadas ao reproduzir 
o País das Maravilhas. No 
Carioca, a magia natalina 
aposta no clássico € fica por 

conta do grande anfitrião, o 
senhor de barba branca, 



RECREIO DOS ANCIÃOS 
O VERDADEIRO HOTEL RESIDÊNCIA PARA A 3º IDADE 

Um fim de ano com tranquilidade e bem-estar 

Reconhecemos a importância do bem- 

-estar e da qualidade de vida, por isso, há 81 

anos, a Residencia Santiago Apóstol oferece 

um espaço de excelência e estrutura comple- 

ta para a terceira idade. Com tudo que nossos 

hóspedes necessitam para cuidar do corpo e 

da mente, o residencial dispõe desde assis- 

tência médica até uma programação mensal 

de eventos, 

A chegada de um novo ano nos faz agra- 

decer pelo ano que passamos. E principal 

mente um agradecimento especial aos nos- 

sos funcionários, colaboradores e familias, 

que, mesmo em momentos cheios de desa- 

fios, ajudaram e mostraram a importância 

de fazer o bem para quem está precisando. 

Rua Conde de Bonfim, 1098 - Tijuca 

Tel.: 3238-9700 - recreioQcentroin.com,br 

À base do Recreio dos Anciãos sempre foi 

as pessoas e o cuidado humanizado, capaz 

de prover muito mais bem-estar e conforto, 

Acreditamos que vamos chegar mais unidos 

e certos de nosso caminho transformando 

vidas e proporcionando alegrias nesse novo 

ano. Obrigado a todos que abriram e abrem 

as portas desse lar, 

* Assistente Social *« Aula de dança * Bailes 

! Serestas * Fisioterapia * Nutricionista * 

Dentista » Psicóloga * Exercício da memória 

“ Igreja * Teatro « Refeitório * Serviço médi- 

co ambulatorial - Enfermagem 24h « Lavan- 

deria * Ginástica com academia equipada 

* Festas temáticas * Pilates *» Podologia * 

Sala de TV e jogos * Salão de beleza 

VISITE NOSSO SITE: 

www.recreiodosanciaos.com.br 



SPECIAL NATAL / CAPA 

Diversão que 
agrada à criançada (q 
Personagens famosos fazem parte da festa 

Mes: a tradição do Na- 
AVE tal é à inspiração do 
Shopping Tijuca para cele- 
brar suas bodas de prata 
com o público dobairro, As 

12X SEM JUROS 
» Super discreto, adaptação instantânea, 
Excelente na compreensão na fala sonora. 

boas-vindas da festa ficam 
acargo do Papai Noel, re- 
presentado por Symon 

Claus, morador de Vila Isa- 
bel, que exerce esta função 

A SEU ALCANCE 

Je 

' al M-Core R312 

POR R$ 2.690,00 

anõo!Lsa Hen OiNTNÔNI OvSOWOHd 
» Transmissão direta, som natural. 

» Recurso Minha Voz. 

» Recursos audiológicos de alta performance. 

» Atende 90% das perdas auditivas. 

» Resistente à água. 

HOME CARE 
ATENDIMENTO GRATUITO Ed 
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Parque de diversão. ON orteS hopping montou um espaço com brinquedos para a garotada, como o carrossel 

háll anos, sendo três deles 
no centro comercial tiju- 
cano, O intérprete do bom 
velhinho não esconde a 
alegria de poder reencon- 
trar os pequenos, 
— Às crianças que nasce- 

ram pouco antes da pande- 
mia nunca tinham tido 

contato com o Papai Noel, 
então é muito satisfatório 
proporcionar à garotada de 
2anoso primeiro contato 

com o bom velhinho. Ape- 
sardeaindanãoser possivel 
uma aproximação física, já 
é uma alegria sair do forma- 
tovirtual —diz Claus. 
No NorteShopping, o 

Natal é comemorado jun- 
to com os 35 anos do cen- 
tro comercial do Cacham- 
bi. Superintendente do es- 
tabelecimento, Rodrigo 
Vabo destaca as ações pro- 
duzidas para encantar o 
público: 
— Este é o 35º Natal do 

NorteShopping, e o clima 

natalino invadiu os corre- 
dores, desde a aguardada 

decoração na fachada até 
um parque temático e o 

Cantinho do Noel. Na Pra- 
ça de Eventos, as princi- 

pais atrações são o gira-gi- 
ra, o balanço, a gangorra, 
dois escorre gasea árvore 

de 7,5 metros, que fica no 
centro de um carrossel, 
A magia do Natal comum 

toque de conto de fadas es- 
tá presente no Madureira 
Shopping, que convida cri- 

anças e adultos a embarca- 
rem em uma viagem ao 
“País das Maravilhas”. No 
centro comercial, Alice e 
seus am gos fazem compa- 
nhia ao Papai Noel, Res- 

ponsável por dar vida ao 
bom velhinho no bairro 
que respiracultura, Rubem 
de Oliveira Castorino, mo- 
rador de Guadalupe, apon- 

ta diferenças nos pedidos 
de presentes feitos pelos 
pequenos de 2020 paracá: 
—No ano passado, ascri- 

anças queriam rever fami- 

liares e brincar na rua, 
Agora elas já esperam ga- 

nhar presentes convenci- 
onais, como bicicleta, bo- 

neca, skate, patinete e ce- 
lulares. Mas, para além 

disso, é nítido que os pe- 
quenos estão muito felizes 
de reveros avós, os amigui- 
nhos e, acima de tudo, por 
poderem se divertir “os 
de casa em segurança. 

No Shopping Boulevard, 
em Vila Isabel, o Papai No- 
eltema companhia da tur- 
ma do “Chaves”, Coorde- 
nadora de marketing, Ma- 

riana Favorito joga luz so- 
bre as atrações do espaço 
para este Natal, 
— Acriançada brinca nas 

xicaras giratórias da dona 
Florinda e do professor Gi- 
rafales. Já o Túnel Vertigo 

leva os visitantes a entra- 
rem na casa do Seu Madru- 
ga, Ainda tem o barril do 
Chaves, a fonte dos desejos 

da vila e as esculturas em 
tamanho real dos persona- 

gens —conta. 
Depois de mais de um 

ano em home office, o Pa- 
pai Noel não voltou sozi- 
nho aoShopping Nova 
América. O bom velhinho 
alegra a garotada na com- 
panhia dos personagens 
do “Mundo Bita”. Gerente 



de marketing do centro 

comercial de Del Castilho, 

vinicius Comper chamaa 

atenção para as opções de 
lazer criadas especialmen- 

te para o Natal. 
— (O) grande sucesso é um 

tobogaã que passa por den- 
tro da árvore de Natal. Ao 

terminar de escorregar, Os 
pequenos participam de 
várias atividades interati- 

vas, como um balão voador 
e jogo da memória — diz. 

No safári natalino da tur- 
ma do filme “Madagascar”, 
o Papai Noel do Shopping 
Jardim Guadalupe celebra 

a oportunidade de se reen- 
contrar com os pequenos. 

Morador de Ricardo de Al- 

DL LG AO 

Safári. A turma do filme “Madagascar” anima o Jardim Guadalupe 

ZONA NORTE O GLOBO e EXTRA 7 
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ed “Chaves” Os 

personagens da 

sérieda TV 

Estão Mô 

Shopping 

Boulevard 

DIVULGADO RHDIEM TS 5 TLEDHO 

buquerque, Robson Bon- 

dade da Silva resume a 
emoção de dar vida ao bom 

velhinho. 
— E lindoveros olhinhos 

das crianças brilharem de 
felicidade. O Natal é à re- 

presentação da magia, da 
família e da gratidão — 
acredita. 

Gerente de marketing 
do Carioca Shopping, Tati- 

ana Mancebo garante que 
a emoção é o ingrediente 

principal do Natal no cen- 
tro comercial da Vila da 

Penha. 

— Preparamos um reen- 

contro emocionante das 

crianças com o Papai Noel 

— parante, 

Para comemorar nossos 5 anos reunimos 

grandes chefs para jantares exclusivos e 

uma ação social onde distribuiremos 

1.000 quentinhas para moradores de rua. 

Convidado especial 

Chef Jimmy Ogro 

Quarta-feira dia 22/12 

as 2ohrs 

CIO (21) 3030-9080 

tascafilhodamas 



SPECIAL NATAL / GASTRONOMIA 

ÁGUA NA BOCA 

Bacalhau e 
pavê na ceia 
REGIANE JESUS 

regiane jesustioglobo. com.br 

m dos astros do Natal, o 

bacalhau mantém seu 
sabor marcante presente na 
ceia da noite feliz. E o prato 
pode ser servido em forma- 

tos nada tradicionais. Um 
lançamento é a quiche da 

ipiatia que leva aassinatura 
a Vó Alzira, O recheio é pe- 

neroso! Para agradar aos 

amantes de lasanha, a 

Mamma Jamma preparou 

uma versão gratinada que 

une bacalhau e brócolis. 

Mas nem só de salgados é 
composta a mesa da festa. O 

pavê, que não pode faltar 
nesta reunião familiar, ga- 

nhou uma versão vegana 
pelas mãos da chel Luisa 

Mendonça, moradorada Ti- 
juca e sócia da Conflor, 

MESA JANTAR 
DIAMANTE 

CRUZETA 1,80M 

Trabalhamos com uma linha completa de móveis 
— tústicos é produtos em madeira de demolição, com lotes 
promocionais de máveis padrão — « sob medida! - para 

bares, restaurantes e outros estabe'ecimentos comerciais. 

Segunda é Sexta: 08h - LHh 

Sabado: Eh - Ldh 

71 988620537 O / M6756-B75 6 
21 7145.5580 | GO9ni-1ES1O 

vendasSarmazemesticos com dir 
contatofla rmazemeusiico com.kr 

Est dos Bandeirantes, 4694 - 
Corielcaidatarepagua 

E armazem rusticommeis | [5] armazemnsticomevais 

arte PISA E Cm Br 

Para cs comer. O pavê vêgano de chocoiate com uva 

DIVULGAÇÂQALILA NOVELLO pe Novidade de 

Natal. Na 

Vô Alzira 

(2569-9362), 

destaque para 

o lançamento 

da quiche de 

bacalhau 

(R$79,90). 

As entregas 

são feitas em 

toda a região 

por iFood e 

UberEats e 

pelo aplicativo 

próprio da loja, 

voalzira.ontine 

Massa. 

A lasanha 

de bacalhau 

com brócolis e 

fonduta de queijo 

parmesão 

(R$ 129) da 

Mamma Jamma 

(2569-8900) 

serve até quatro 

pessoas. À 

receita é do chef 

italiano Renato 

lalenti, Para 

verde e leite de amendoim (R$ 140), da Conflor em sobremesa, 

parceria com a Maré Chocolate, é assinado pela chef tem pizza de 

confeiteira tijucana Luísa Mendonça . Delivery para rabanada 

toda a Zona Norte. Pedidos pelo site conflorvegan.com (R$ 36) 

JEj ELY FI [OrRMS O) |uNoBojiiNo 
) Aqui Sua Joia Vale Mais! E FABRICO ALIANÇA DE MOEDA ANTIGA 

COMPRO OURO, PRATARIA E CAUTELAS DA CAIXA 
FABRICAÇÃO DE ALIANÇAS DE MOEDA ANTIGA q > 
FABRICAÇÃO DE JOIAS E ALIANÇAS EM OURO Ro 

Fabricação Própria, com Melhor Preço do Mercado! 

Pagamento na 
Hora (em espécie) 

Av. Nona senmoa (o [= nã 259 loja À - Copacabana / Rj. 
S-B9937 | (21) 99909-828] | [o 11-B548 - www.elysjolasj. com.br 00 
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OGLOBO EXTRA GUIA DE SERVIÇOS 

Zona 

al 
| TELEFONES ÚTEIS  ANDE | 

192º Estadual Gelo V ne ES APARELHOS AUDITIVOS apo 
Biblioteca Popular 2299-8236 TT 

TT sa 

do Grajaú Hospital 

2571-1413 Geral de Bonsucesso ARTESEANTIGUIDADES MO 

Biblioteca Popular | 3977-9500 
do Rio Comprido Hospital a pç º E 

2569-7118 | pedroHemesto gonsero me rErHos 
a 2587-6100 
ams O aaa CONSTRUÇÃOEREFORMA| 
2204-0752 Salgado Filho 

Cedae 2204-9999 DECORAÇÃOE ARQUITETURA aaa 
0800282195 | Light 
Comlurb 08000210196 DENTISTAS ti 
1746 Parques e Jardins =ll 

2323-3504 
199 O | pia Militar MEDICINAESAÚDE 

| | 190 
no Polícia MUDANÇAS E TRANSPORTE É 

Rodoviária Federal RE E TR DO SS O E———— e RR 

2515-7000 3297-8777 

COMPRO ANTIGUIDADES - COMPRO JOIAS 
e Ouro e Prata « Arte sacra * Objetos em porcelana e Quadros * Esculturas 

e Faqueiro, bandejas e outros... 
Jana Jpnin e dinhairn A [a mais ET PR na lia FP 

Pagamento em ainheiro Eco RS RT li ] mm Dai bi dad mr Pro E Seo e ma 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. Pagamento à vista 

Compare preços e confira. Compramos antiguidades e joias, com experiência há 27 anos no mercado. Preço justo. 

s 
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Sonsris 
aparelhos auditivos 
às nr Oficial Phonak 

tecnologia suíça - GARANTIA CONTRA PERDA E ROUBO* 
E - ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLÓGICO 

tE) modelos recarregáveis e de pilha .pyHAS, ACESSÓRIOS, MOLDES E PROTETORES 
É +] conexão direta TV e celular - CONSERTOS DE VÁRIAS MARCAS 
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À) acesso remoto APP Faça seu crédito 
IV E 316 é de acessibilidade 

| cai " CONOSCO. 
1 Copacabana. = = Parcelas até 60 

Barata Ribeiro, 692 - Lj D Copacabana. ESTE 

TIJUCA: CENTRO 4 Www.sonorisaparelhosauditivos.com.br 

35494646 ; 3181-8209 : copacABANA ; IPANEMA : NITERÓI | CAMPOS 
AE o OXOIR-A000 4 2235-7185 : 3502-6765 : 3628-5397 : (22) 3025-5266 
Rua General Roca Av Rio Branco. - = f - 7 É E -R949 

T8-salaBo! É 120-Sala 1008 em dress css 

juill 

mais premiado 

“gia na premium e adianta 

e 

A Aparelhos Auditivos em até 12x sem juros 
SAE o ”. * Atendimento domiciliar «Promoção de cartela de pilhas 

dá * Protetor de natação * Aparelhos para zumbido 
* Acessórios e moldes * Aparelhos com conectividade 

* Assistência técnica para televisão 
a a E Atendemos aa e particular 

Atendimento com: 
" * Fonoaudióloga especializada mE ía 

* Audiometria | 

Rua Desembargador Izidro, 28 - sala 704 (próximo à Praça Seans Pefia) CENTRO AUDITIVO ESPEGIA 

Tels.: 3238-3354 e 3511-3246 ou 99969-1748 RO N 
contato Cechotijuca.com.br |  (echotijuca | www.echotijuca.com.br 
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APARELHOS AUDITIVOS 

GMC Auditivo Tijuca 
CD dra c£fe pra e CA erro <a artcfea 

Dra. Sofia Cristina M. Teixeira 
Crianças Adultos 3º Idade 

* Especialistaem: CLÍNICA GERAL = 
[ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA» RESTAUAÇÕE ESTÉTICAS 5 

Consulta c/ hora marcada | 

| R. SILVA PINTO, 49 SBLJ. 214. V. ISABEL 

20 anos no mercado para melhor atendê-lo 2576-4224 | 99978-7937 

Nós Temos a Solução! 
Aparelhos Auditivos Digitais 

* Aparelhos multimarcas: Oticon, Argosy, Interton, Starkey... 

* Novos aparelhos recarregáveis - bateria de lítio 

* Menor aparelho auditivo do mercado 

* Aparelhos com aplicativos no celular 

* Conectividade com TV e telefone (informe-se) 

« Protetor para natação 

* Adaptação de aparelhos digitais | 

« Aparelhos auditivos com seguro, com sistema CROSS = 

« PROMOÇÃO DE PILHAS COM MENOR PREÇO 
- CONSERTO DE TODAS AS MARCAS DE APARELHO 
e PAGAMENTO FACILITADO / PARCELAMENTO DE 10 A 60X |, : Ten 

Horário de atendimento: 
ATENDIMENTO DOMICILIAR - Das 10h à as th, 

ATENDEMOS: TIJUCA/FREGUESIA E BARRA = ZA 12 
DELIVERY: pilhas e conserto Te WE Eli 

] a = 

R. Padre Elias Gorayeb, 21/ 81.303 - 2268-8641 / 3594-9842 / 99802- 0496 

98986-0705 >) 

” ria e 

( Prazer em Ouvir 
Centro Auditivo 

Serviços oferecidos: 
* Exame de Audiometria 
e Venda e adaptação de aparelhos auditivos 
« Assistência técnica « Revisões « Ajustes 
* Protetores de ouvido * Pilhas e acessórios 
* Atendimento domiciliar. 

PERMITA-SE RECUPERAR () PRAZER EM OUVIR TODOS OS SONS QUE A VIDA LHE OFERECE AGENDE JÁ SEU 

E: T 

ad 

TESTE GRÁTIS E COMPROVE NOSSA EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO, MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES. bei ] | Da q U | 
PARCELAMOS EM ATÉ 60 X NO CRÉDITO ACESSIBILIDADE DO BANCO DO BRASIL OU EM ATÉ 12 X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS 

Rua Conde de Bonfim, 255, consultório 813 - Tijuca | | O GLOBO 
(=) Gprazeremouvir fprazeremouvir 

e) 99671-7847 3577-0918 site: www.prazeremouvir com.br » E-mail: contato prazeremouvit com br | 

“ ESA a bemPaqui Tel.: 2534-4310 “m [4 ? 3 Fel. a ' P, Fr E 
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MEDICINA E SAUDE 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Agui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
asa Re do éramos dE ani e indefesos. 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

2 M.M. ESTOF ADOS E UEL 
ANCA, GRALIDAO, OR E ZADI Reforma de Sofá, Restauração, torneios em Molas, 

Fabricação, Modificação sob medida, Capas. Cortinas, 
“Moradia e rea erre com ni ios Colchões, Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) 

Parcelamos em todos os cartões de crédito (1 de excelência para terceira idade. vt ceu Le ns no 
| ia 

” j IL E]. 

A NOS CONHECER: o Aa A ss Ei om 
UG mmdecoracao com.br mm decoracõe 

o En PRIME ia A 
br re 2mm Oncoranhas | 

E RA ade 

Ear 

- Syntobo = Midrdulca « Elótrea « Poliménios da podia 

«Aplicação de Hesina «Marcenara em geral « Poluratano | 

Impacto Leader Lida 

Parcelamento 3 veres no cartão 

Urca mento À Grátis py 

AGENDE SUA VISITA PAR 

COMPROMISSO E AMOR AO SEU ID 

sd “(21) 98181-3190/t () 

=) [” FISIOTERAPIA SD «: | DOMICILIAR 
mi d Fisioterapia Neurológica, Ortopédica, Reumatológica, Reabilitação 

pós Covid, RPG, Drenagem ad Manual & ram 

Dra. Nélia Knupp EH Dr 
(CREFITO: 21904-F) a 15390 - 

Dee esmas O] | bemOaqui te.: 2534-4310 bem9agui tel.: 2534-4310 



Sábado 18.DEZEMBRO.2021 

DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

a as á T 
2.00x1,60 « : 

Jah 4 

ia | À l 

IANHOS E DESENHOS 

VÁRIOS TAM 
ALT OO RE LE Em) 

ALTO + DD qui Ed da 

ALT LD e ÃO [(TRAMNPEM) REA nas) 

TAPETES 

validade até 25/12/2021 

dl 

Ega 

TIJUCA + ZONA NORTE |O GLOBO e EXTRA | 13 

Er . r 
>, ss “a me ala = 

o | ) 
tu AR r, 

Ofertas Pr A A pn tao rm 
por. terrmipeo trend 

à MABldR COLECÃO 

DE CORTINAS PFRONIAS 

PARA TRILHOS 299.01 59909 
a 

2,00%, o 2,00x2,60 4, 

E E 1,80 | 
r dear E 
E: LE. 1] ' 
per osgraigiçea d : 

3º E 

e .. e Nes, Elk 
pe o 

 IMPEI EM L PREMIER 

0 pintos Ea j Ds vz 
| xl Sp. a. 
d 5 única atira domid ate 

TUDO EM ATÉ 5X EO 
PARCELA qt o CADA. Pr 
PRODUTOS PRONTOS E ESTOQUE 



14 | O GLOBO e EXTRA | TIJUC TONA NORTE Sábado I8DEZEMBRO 2021 

DECORAÇÃO E ARQUITETURA VIDRAÇARIAS E ESQUADRIA 

ll] Melhores marcas de Carpetes | ( VP) 
* Pisos laminados e vinílicos das melhores marcas 

* Persianas horizontais, verticais, romanas e painel - feri E qué 
* Ampla coleção de tapetes importados e nacionais VI DROPA Z 
* Cortinas e Corta-luz prontos e sob medida RIA UPN ãs 
* Persianas PVC Vertical e Lisa E 

* Capachos de coco e vinil * Box * Vidros * Espelhos 

PROFISSIONAIS E GARANTIA DE FABRICA a : Molduras E Tampo para Mesa 

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO cão * Manutenção em Box e Portaria 

www lapocariasumare.com.br JE ] Promoção alo Box Pagamento 
Fi tapecariasumaro aj 
jotapecariasumare ww vidropaz.com.br Facilitado 

Rua Barata Ribeiro, 96 + temo -RJsTels.: (21) 2548-4409 / 97120-4733 (3 Tels.: (2) 2208-0797 / 2288-1445 / 2135-1480 

«Toldos 44 “o 
PALÁCIO > À 

DAS LONAS 
Casa fundada 

em 1942 

bem9aqui Tel.: 2534-4310 

Carolina Joias Ee » E Pa COMPRO JOIAS EM OURO 
: OURO - PRATA - BRILHANTES 

OrPRRIINIO ADS = perna unique rara DO RELÓGIOS - PLATINA - AR - ANTIGUIDADES 
= ; E =" Acelt arlão nl — Cas LT E 

DESCONTO DE ATE sia : er rede PIX ra ' ' MOEDAS EM € ER: 4] 

q QUADROS - ESCULTURAS - PRATARI 

MRRNICSREA onancaos e, k Ê À (VENDA, CONSERTO, FABRICAÇÃO DE JOIAS E EM GERAL) 

Tela mosquileiro 

ESCOLHA SEMPRE UMA EMPRESA SEGURA CUM 

CREDIBILIDADE HÁ 32 ANOS NO MERCADO 
a tar Rar E 

| CORTINAS SOB MEDIDA VOIL 3MTS TRILHO SUÍÇO INSTALADA R$ 490,00 

/ LUX BLACKONT | NÃO VENDA ANTES DE NOS CONSULTAR 

| UMANA Ei | *CUBRO OFERTA |* PAGO NA HORA EM DINHEIRO 

| | q : > a | * ATENDEMOS EM DOMICILIO 

| a ORÇAMENTO & INSTALAÇÃO GRÁTIS EM ATÉ 8 DIAS, PETO 5X S/JUROS E | Shopping dos Antiquários 

| m CORTINAS EM TECIDO FABRICAÇÃO PRÓPRIA 508 MEDIDA póttda, | | | Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso - Loja 92 a | ] 

| m CORTINAS & PERSIANAS MANUAIS E ALTOMAT ZADIAS a 4 | | E 
aos ri Ee pin ais Mi WWW. Carolina dias. com.br REFORMAS E LAVAMOS CORTINAS PERSIANAS VENEZIANAS Jo E Seed 

rango 1att6 1047 Pagar adoro! |U RES | (O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 | 1 
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CONSTRUÇÃO E REFORMA 

MAESTRO DOS REPARO PME SISTA OO 
* Conserto de Valvulas e 
Caixas de Descarga 

| * Aquecedores 
| * Fogões 
| * Torneiras 

5 id Conserto sem quebrar a parede. | Midra Deca, Fabrimar, Orientes, 
“D escarga 4 Todas as marcas, mesmo fora de linha! | Primor, Docol, Montana, Ideal 

e Desentupimentos de Ralos, Standard e outras 

Pias, Tubulações de Água etc. 
Conversão de Gás de Botijão 

tadosoeCarties COTA MATE e DUROS O | para Gás Natural GLPIGN 

O 4104-9783 / 98615-3815 /096669-3556 

PES DEiie TOCO DOCE COM ArSTanocenTranOSs: 

BRASTEMP Consertos 
Geladeira - Freezer 

à E) Electrolux 3 BOSCH Máq. de Lavar Roupas = Aquecedores 
Ar-Condicionado - Adega - Micro-Ondas 

Fogão = Lava-Louças = Secadoras 
Eletricista = Bombeiro Hidráulico 

El 85L ONSERLAR 
e Assistência Técnica 

am = 3083-5333 / 2232-6625 
selinho 2507-7783 / 97967-6221 O 

Rua 19 do Feverairo, 57=B / Botafogá 
www. consertar. com br 

V 
MUDANÇAS E TRANSPORTE, F 

MARCELO gar 
e LG E rs M UDAN ÇAaAS 20 anos de 5 Paramonic * | e 

— ATENDIMEN o ema pa miçMn TVL. LED, 3 SMART TU 6 sk l CEA meme oem Ed st experiência 

ACEITAMO IRTÕES DE CR “CONSERTO DE Entregamos Caixas com Aniecedência em GQUI 
ETFTES do bons presa 1 Garantia de 4 mezos | = ad RE nte mia berro | 

Fela: (21) 2275-DOBB | E) 09442-6215 (Mira) «Run Bacuto Aibeino, VOO - Saia 6/8 Parcelamos 

BE bem9agui 
em até OGLOBO 

3X s/juros 

Técnicos especializados 

Tets: 3065-0770 / 99748-B297 / 8 97469-6948 
DESMONTAMOS MONTAMOS 

Tel.: 2534-4310 LOBO 

3 Tel.: 2534-4310 



LVesejamos um natal 

ejalcijode[=Noj=r4F= safe gt= |U 6 [e 

eujojalalodg=t=| | pá4sio [011 

Que esta data seja tão 
especial quanto você é 
para nós! 

SAAB ELE FRETE 
E TA SEER RE ERETNIEL 

24h 

« Consultas grátis Clínico Geral Pediatria Marcação rápida de 

= sem carência 24h* todos os dias * consultas via: 
: APP, site e telefone 

Central de Vendas 

3529-6666 

POSTOS CAMIM 
Anchieta: Est Marechal Alencastro. 3/59 / Bangu: R Francisco Real, 1783 
Campinho: Estr intendente Magalhães, 480 / Campo Grande | Av Cesário de Melo. 3752 
Campo Grande Il Est das Capoeiras, 395 Campo Grande Ilk Est da Cachameorra., 1755 
Del Castilho: Rua Bispo Lacerda, 19 / Jacarepaguá: Rua Lopo Saraiva, 85 
Nova Iguaçu: Shopping Nova Iguaçu. Loja 2009 

Nilópolis: Shopping Nilópolis Square, Loja 226 / Realengo: Av Santa Cruz. 598 

£) camim.com.br O Gcamim.oficial G grupocamim 
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OQ CLASSIFICADOS 
ANUNCIE & & 
2094-4339 
Hassificadosdoro som hr 

Sida RIIIDO 

COMPRA E VEN 

| 

ti 

Elena 
cats meto Erg 

pari reter gira vista ea 
junho Clrsiâsda, Metro. 

manhã, Brte do Eis. we. 
serporastro com br c]250 
Ter PRESO- 7a DIFE ADE 
Ss ra 

1 Quarto 

AVALIAMOS * 
pe 

2 Quartos 

Exato 
CENTRO RSTSD,000 Vistho 

prada de Gusashars Enve- 

lente apartamento Ra, 

meformads, porttiandis, da 

lã mad 3 quartos corinha, 
ásêrenço piu eerqpocastr 
comer dot TeissrrEDA- 
PPM LIT SerS TA 

4 ou mais Quartos 

Eos it 
CENTRO R400.000 Msra- | 
vlbasos L0fms?, usiõao el 
masmabegeáfica, Persça Tira 
destes, cuia, dl queirboa, Co: 
pá-soginka c/smenários, Ea: 

Tess DT 
EEPE-MADO Se viTEI 

CAMEDA MSL hlara- 

vlheso deples </100m], 
descnmpada 2 Sah, d 
quartos, Ilonheicos, dose 
vçã terraçõe deco |nure, Ss) 
Dosedormdo o, Bu. En se 
aqecastre coma bro Tai: 

2372-COBD[CRTAR- JATO 

ER, 

aLsceiar ane asd erguer 
trocos dr TelnDEod Bay 

AC opncabia 
120 mê reveriido para residencial, Próximo à praia, 
totalmente reformado, Todo em porcelanato. Imúvel bom 
entradas independentes com possibilidade de relomo ao 
oroginal, 1º imóvel (45 ma, sela com cachimbo, escráúrio, 
é quartos. ? banheiros, copa-corinha, área de serviço 
2“ imóvel (25 ma Saia com cozinha integrada, quando tipo 
Suite é Cachimbo com área para home office 

Cd; SENTO 

Catete 
Reformas com salão 2? ambientes é um 
dormitório, espaçõeo medindo 48 m” lodo em planta 
quadrada, claro, 40 da manhã, andar aito com vista livre 
indovaeseel, quarto suíte, banheiro com bancada em 
grando negro, box bimdesx, cormha planejada, área de 
SETVIÇO. vaga de garagem no condominio. Juntinho no 
Metrô, prédio com portaria Zdhra, eleundones 

Bo 
Oporiunkiado! Resformmadissimo conjugado com vista lute 
panorâmica pari Elaia de Guanabara o ora, em exgolente 
hcalização, próximo ao Metrô, Shopping. Rio Sul, a 
3 minutos de Copacabana é à 10 minutos do Centro do 
RA, Todo em piso frio de primedra linha, imóvel distribuido 
em quaro equipado com er condicionado, cozinha 
planejada, banheiro com box bândes, ária de serviço. 

“Imóveis 
Compra e Vanda si 
Fiona | dd 

«FOTOS 
+ DETALHES 

2 3 4 5 
Página 4 

ai GETS 

Jarciim Botânico 
Retommadeasimo, mudo claro e arejado com vista para à 
Cristo. Salão amplo & um dormitório, iplanta original 
É quarios, um foi usado para mumentar à sala podendo 
voltar ao original banheiro box blindex, 
americana bancada de prato negro em L, arménos 
Próxismo ao Parque Lago, Lagoa, Cubo Piracuê, Hípica. 

Ce SENTISTO 

+*FOTOS 
"DETALHES 

Curinha 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

 07048-1624 mein edde urban | 

were secqocestra com br | 
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EAD tá EIS PEA 
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ÉS derlasho 
EDTAFOGO R$750.00 Eu- 
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lesça Óbma moblidadeo 

| amrbená junto ldetrá, mr 
estro combe cjiso 

| Tais FIM TIE 
Ber ESTE 

E] 
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lim 
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Eid: SLi BHO 

de) | BOTAFOGO ERLEORáDO 
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sos ralo Emerualográiica 
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mm CIO Tale PRWD]-SPRIS 
| Sos Gaza SevazT 7a 

Casas é Terrenos 
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Ler, táis dé vá váriócia, 
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SIA Bee nado E ada 
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| Miborái a São Paulo 

Catete 

1 Quarto 

Era 
CATETE BSD Amato 
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| da, banheiro cd ladem, vis 
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Sevi LEBO 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 
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2 Quartos 

| MRALIANOS, 
SEU IMÓVEL! 

2557-6868 
| 97010-4794 

ER ==, o. 

L | 

É] ET! ER  Eteili: 2 
A EMPRESA QUE RESOLVE. 

* ADMINISTRAÇÃO + CORRETAGEM + AVALIAÇÕES 

Excelente 

00 sergoeaio combr | cxmdrianrjeinsorgncaçro com.br 
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Cpo Ss. vicênta, (Em) 
sm, |nunho, E ru 

indrica, banheiro, corinhá, 
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caos tizra, eéigina! Myunr 
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SPSA Pi merMacE sevtiaia ceviiaioa 
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EEFE-SÉDO Dar55 Tá 

4 om mais Quartos 

ÉS demo 
R$ 000 dO Es 

is Torre Torrê [10bmã) Sado, d 
quartos, SEonberos, dóe- 
pendências, Fundos, Vazha 
Possibi idade Suito, Porie- 

via Jdhs, Vaga. pes sergia 
castro com br €Z00 Tela 
PaOI-SHRN DIAS DAI 
Seydiri 

[Eta 
FRAREMA EST SM MO Bardo 
Torrã, 1502 dels Sscnas 
Crigtul 4 (fio) Lovabea, 
io êmriss Are Ara, 
Veio iofAmda Deogas mia 
ar eme coça ir rm dr E CPRÚ 
Tales SEG (DES 

Br CjIS0 Teia: DBO ABRI 

rosada Seda? 

Jardim Botânico 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SE mr 

EE Serato 
2557-6868 
97010-4794 

PORTURIDADE: 
Er de Periperi 

ram nota, galão, 
iguaria, eba Mouartos, 
BEnisra, Emir Caia 
CLIO cotsdela brpeiras sora 
tmssthoronbr Teia 

POLG-STOS Soy 

E Vl 
JE DOTÁNIDO MEL 100.50) 
Excotente tocstigação, motão 
Zambiastos, seda, Iquar- 
ioa, duo, Sasfmilra CSPinho, 
d uorviça, d à via 
eecrtara, portada dnrs 
CLSO cas assess srqairas rg 
ficado córmdr Le *Hud 

SEGENO-APOM Serv lidao 

$S lulas 
JE BOTÂNICO Re$ 1.100.008 
Atender Ferrera DM? 

Seis Lamsbientes, É quarios 
(Sabre) Deperebbncia, Furo. 

do, Vaga, rir een 
Gimme Va 
qocsshro cm Ci Te 
9401-4955/ 7285-9427 
ow ita 

IPANEMA 

Ho DOTÂMECO |Rilz90,000 
comgominia total infeaasfru 
tara, meranda, saido, Levado, 
O guita, uiméea ros [1 =]7 

br. qbeamos: Fio, Teoras 
ôpanes, rtordi dm Ed Fnuho 

3 Quartos 
e 

É Vagos 
JE ROTÁNICO R$I,200000 
Ven Mertigs Dpertumdade! 
2 quartas, andar nto, vista 
fere, lavabo, corinha Dep. 
competia, vaga ns escrito- 
a. nina Setgrer astra Cos. 
nes ateh rio 1 — lis 

SR Pod 
SELBOTÁMICO Re$1090.000 
A Carios QUO Edo! Sos 

mado O ema, Silgeçiaça, Ve 
sa mv sergiocastro.com 
dr 200 Telz:00400-A00]/ 

| MALI 
RD STO 

Estoy dom 
JDLBOTANICO RSI SDM0DO 

e cizSO e SISUE 
1205-0452 Scrlbati 

4 ou mais Quartos 

Gonsr 
BOM) Sail, Sind, É Deigiaa 
E (suíte!) Crasel, Luyado, tm 

To FevbizTo 

Lagoa 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! o 

3 Quartos 

ES eras o) 

LÁGOA PFRIMa do Ep 
Pero drontal Lagoa 100 
Zamibeeates, or gua) lusa 
Las, closet, Coga-corinha, 
a servico,  depomibéocias, 
vaga asorturado poria- 
matdk= [)350 cando srárja 
imasfistrgrocas tro, Com der 
Tri 2557-8007 Oda 
SeviLHãA 

4 ou mais Quartos 

ÉS deja Dia! 

LAGOS R$180,50 Denis 
const (ilfra] varpmdãa 
wiste Lagoa, Salão Jembiao 
tas, dquartas, Ho fica, cdosel, 
Abram tuagamr, Inha, 
E GADO, 
Lo; a. CE cosplaisia 1] 
Pier caido Patrono na 

557 -E6R/ SD Io-a7 54 
mevlI 

ÉS del 
LÁGDA R$ bio ,0D0 Espe- 
tucular (37d) visto eu 
berante Lagoa, site padrdo, 
amplo salão, dsualles, ho- 

meolfica  Copa-caziaha, 

emstrigfsengi tas trocom b 
no Teis91M0-5554/1557- 
EBbE Sirva dor 

Coberturas 

ÉS veja 
pleno nfre 

apito w Lepoa, 
emana, 

mitiia, DoRinda 
Pa Saiba, á serça, vir 
da portaria, infeato- 

tai CjZBb cossdosranpisras 

os astro com br Ter 
2857-4060/97010-4744 
ScviitZa 

Lebon 

1 Quarto 

ÉS deal mera 

LEBLOM ESA DDA Cupdr- 
Esso Durão SdM?, Otima &- 
partundade Para PoLê Dae 
Procura Sa a Quarta, Pror- 

Ed Para orar Visite! vam 
cpirqini na tro com pr Cito 
Tres POsDl-dSSLAos- na 
a 

— NVilia 
IPANEMA 

OM REPOR = 
E tuo nova, 
nha Potegi óela, lawabe, rr 
E em TT-ReiR-TILE, Rat 

SA DEC “eta sol Do peer 
Fte Di, nadas af 
dom qatcda partuta gua: 
mos Eta, Tonesdmolis, Mitoci 
não Enio. 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMOVEL! dad 

3205- 9422 
97048-1624 

AN SÓMÓVEIS 
LEBLOM RS Bá bla a... 
Ea fura! Parto 

Fria! Boforrada Salta 3a am 

ea, Prós tr Ted 
Figr São ao Vaga ido 

ES opa 
LEBLOS R$? 195000 Adai- 
berto Ferreira, 1082, Fa- 

TIL GA Sevillds 

| MANILA 
ár did 

3 Quartos 

SSÓIMÓVEI 
riam REI, 200000 Eca 

portaria, Libmis prio 
oe mpb ea 5 guartos 
app gude nn ce É Mus Po 

do Flores 
TES DPSSI-APAD LSD 

E Sl 
do Pen miadog E rg E | 
quartos (GAME) Caia, Arrid 
mas Embatidos Panaados, 
Depens órcia Complota, Vaga 
EsEra ra ds. viria SERgIOCAS À 
re cor br Cizao nine md 
EMA ScViagDa 

ÉS era 
LEBLON EI RO DD Asa )- 
Epp 2 Fomtásiico: F 
quartos COLUITE) Sala, Varan- 
LR Lorata, 

tratos im mia, anqibcasõ o e 
EE a tido 

mm ir E Eb rp 

Ds iam 

ES bela 
LEELOM R53 080,000 Comias 
Cos (ESB Z) Limi! doque 
tas, JEanímeçs Doponcómeia 
Compista, Vega Escritarado, 
Portaria 2d. midia SEIS 
pacato o Ta ART - 
31H SCVDADE 

* ASÓMÓVEI 
LEBLOM Andar dita, Vota 
Fangrámica, Ex zamba solo 
Jantar Sebos C&ulta), Lava- 
ba, Basha Doda Carsbs 
Planaisca, Dependências, Go 
rag miraestra tera Tais = 

12 MAMA dA mar tr 
cap) Lan Tear 

4 ou mais Quartos 

Eder 
ma na Dar Mg Car Saia qa Wa- 
maridos, E! Ei rio, má, 

tl rinÃa Liveã, as 
Faemando. “fra Laser Fagos 
APAE 5 drgbocas tro Cum Da 
Cs Tala fed TIS 
dns or 

E seria 
eric rider rop denheset 
da [S42M 7) pálido, dquadtos 
CSUÍTE) Lovala De 
fascbácia JANE DRS Lã 
Murta sr, da Eartárd 

JSP DVIÇRE PA DR CAs 
trsocoe dir CS Tasca Sd 
SAD Dar SeiaDas 

ido 

LEBLON EPA PDO DMA Esde- 
Escu ar Apartamento! Qua- 
driss na 24&m2, 4 quartos 

(ISUTES) Sade Sambiga- 

tam; Esor tória, Copa-carl- 
nha, Juagaa, ia 
dependências varre 
tasiracom br CEA eis 
PoLÓL-dSodT DOS nad 
ESPE 

T——— ne ' 

LEBLOM R$4 200.000,05 Ca 
Gertura! Ghaorjnnadada! Tri- 
peito Qlinuardês, tado, 
lisika, borroço c/pecihe, ma: 
rotor vintafineia, quai: 
ni serericona, deo-complsta. 
DE voga GC BUIA. rr ig 
emo bora cor dir, Dam PRA 

21-ZBT-3 DETISOS 7 IPS 
98529-304 

Casas e Terrenos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! apr 

3205-9422 
97048-1624 

Leme 

3 Quartos 

ExSerilatr 
R$5556 000 juriinho À 

boritg do Lema Cutibinia 
anita 182, mala ampla, 
quartos, Copátoginka 

ponejsda, Dep cbmepõeta my 
We Sergidcastro com. br 
LEMA Lia RR 
2373-0400 Se vHMAT 

ÉS Sela 
LEME ESSO PróxPrRa, 
BiEgncidis, embniasta OPS E 
sala Termbleetes, dg arios cl 
SErRerios, Cozinha planajada, 
muda bardo, (persa lho a 
deve ho) Dep corr plata, vitro 
segiocastro com br CHZso 
Tata 2Hs2-00a/48955-14ha 
eos 

E venal 
LEME R$100.00 Av dtrin- 
Lil da era Ad pas 
Lama, Agartimenta ETA, 
malz, varanda, 3querios, Lsuf 
ba Dorms gisnerada, ÉMp 
compirtis. trem dorqgiradivo 

Ed 7 

LEME RS ADE dos 
agia Pekg [3702] Seiãa, 
re dcuartos EX Suf 
tes) Lovada, Ziepandências, 
Amiga Alta, onzia, Mutaa, R 
rs soro oc arame bar CINTO 
Teic9840]-S992 Oss 
Pera] 

1 rem 
São Conrado 2 Quartos 

| ES demjlaso 
| E | MARACANÃ M$1 TO Podia 

nata rr pm 
mmirios -F: Om Es- Hisisa, Tondação Farta, 

trada Gáres (ILGMI) Fam 
tástico! vista Frontal Ver 
de, Varsmda Aquerios, Pia- 
cita, Churrasqueira, Pap 

na ER TTE 1205-9422 | 
SeniDdats | 

4 ou mais Quartos 

ÉS dom 
SiONRADO R$ SDL.000 
Prefeito Bsmdes Mesats 
CFodssD) Excepelsas!! Vo 

rándia (Suites) Vista, Saca 
imita, Lavnbo, dd 
pendênc as, Emcetento Cor 
domino Svsgae MAN SER 
borastro com br Cj2S0 Tais: 

7H5014505/2208-0417 
Ge v/835] 

salão, bouartás, armá- 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

BARBA E 
ADJACÊNCIAS 

2292-0080 
98985-1470 Burra 

2 Quartos TUCA ESTAS Bra Ure- 
qe. Apstameno frasia. 

arméria mambeiido. 

BARRA E POTA DOM Aordam O 
cubos. Potaimesbo nafodma- 
Ea, úimáncho isesspossto ar 
martamendo, sala damibéaos, 
data sulta, Benão social, 

pis errei, 

pe Tuagaa gara- 
tm: Copri FÃZ3S Tal DRA 

3 Quartos 

TuuCA R$das dos Fremte 

Cotésgho Mil tr, Pró Matra, 
viala vmertatdsa, aa, dlie- 

verão, dquartes, Bambara, 
cemnha dmermica, de 

parisrisédiha. 
PES E EH casado sramuitasds 
= als | ipacastro com br Teia S7)- 

PES — raio dO A Ser MA 
mesma = LE ED PSI DS Ed 

BARRA E$1 400.000 |ihas 

Cozumse, Juno, LU0rni, vá 
mandiãs, salão, Jambisales, 
Emisdoa, D puarbos, muita, 
nisnejadispime armários, 
Copa-caginha, Evegás ame | 
ee sorgocebrocombr C|2d0 
Te DAS Oda FSPLETI-44DO 

riso 

4 ou mais Quartos 

GE, Sega 

TUCA Fora dos Aradtos 15. 
Eesero torsção Condado 
Ktart Thsca Terão beparta- 
rece Do eo, é martir co 
RES DOS. Sula, dutos, efa 
fal infiaditrabos! Came 
71.5 Tel73]E3-2007 

3 Quartos 

ES ii 
TINA SFA Pra, 
ordens PRA Guia mi 

À paia, iquartos, suite, are 
rio Bar poclal, copia ci BARRA R$L 990000 Ma/ | mos ASONiÇa Ce 

Corso, luto, indevosss | potências Zebgas, dequeda- 

de, voltado mar, 188m, o ea E paia 
priori, vacmadho, | 0/02 Pan 

Frade prrimg armar, Picada Leeiima 
Copa-cormão, ÍuBgos mm 
sega cas bro coen br C|ÉSO Casas ermenos 
Tala 7 da R/T ADO e T 

EiraPE? | 

Casas e Terrenos ES Sep |: 
Tuca FS sDiLDDO Prá. 

AVALIAMO 
SEU IMOVEL! 

| gas WA SE rg DL ES tro DO 
br CJS0 TelziZo2-DaDo/ 
MINDE Sevsd0do 

Vila label 

1 Quarto 

É bela 
VISSREL RELA DO Raria- 
sms oportunidade: Frente 
Shopgang Iguatemi, aimplo, 
desócupada, sais, 1 da 
Fbgineário cimo Eniratiorã, 

| iesa Precinao 
per Rendo EJZSG Fels: 
2292-0000 /GH405-1470 

| Semp ldas 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! deb, 

FIRE EAD Socy ID 

bel 
FARRA RSS.SO0 090 Eadra |- 
tabs, massda, sulão dum 
branbta, dcuarias Sauibea, 
fetienima trinca quam, 
CMEI Sos ira, Cond, 5! foços, 

à, DESTES vivida 
amianto coma” Cpo 

Tais PAGO-6o ST 7d O 
Da SE 

Vargem Grande 

Casas e Terrenos 

VOERANDE Fiulbra, Coupe 

tspuias Contração, Piutina 
Privatora, Gramado!) ardim 
Margy lhesos, Melhor Com 

2292-0080 
98985-1470 

me iyertsmenta, endar álta, 

sia pasorácmica, sala jardim 
Era, Demaiso social, drma, 
prin Pen, dirigarr pará 
abm=, Infeaseatratacno, d0- | 
mada Sis, mim 

3 Quartos 

Villa 
IPANENLA 

CARA) , Exa VEEM, 
Elarries, Th Prasláia, 
ciiortar cadavirados ca Eta 

aorme e grep llarmoer, giher oe 
neo ne ÁS TAS CO 
CRT E A 
ipanema regida corr, 
rtagmas, Ria, São Fruto, Ta- 
CCT ER 

SERRAS 

Teresápolos 

3 Quartos 

Villa 
IPANEMA 

TERESÓPOLIS Disstes ca 
timbrado éq Rs do Jiruiro, 

EHA, airart vdlsigama mama 
categoria, ate amos Fio, 
ão Paso, Motor a Tanger 
Epis 

merda 
BARRA BSS0Ó.000 Atreção 
enseada! Lapa Atuando 

Chusóricaa) ingolino 1lso- 

nes Mugunt R$ Oba, 
torta: bbmi, Possler cor- 
trxto nove. sfgual, EN 
mem sergiocastro.com.br 
Pci rd 

Ra 
EARRA Atenção investido 
mei Imtatimtonioa morna 

nos C)2S0 vem sergio 
fes com be Tel: Ho ia 

ZE lto 
FREGUES & RAVBDÓDS A 

ba ção | eneiilidords Loja = 

e a am Emmtod) 
Eonrtesto mova Es 
L40B, Areá Ei a Lo- 
catia alimentação, a 
gual E.255 mama dergisces 

SA Siad 
FREQUES A md boo ma 
Feancis£s Sales feóado Lo: 

eba Arts! dy Tegraria para 

Elazerf 

FREDUES à RSl mo mms 

Jodsguira Pjnhest. Cirus Cd- 

Eres (488) Tarreno c/ 
Ohm tie frente) Lmtal- 
Escho s/qual. Abende qua:- 
quer atividade. Poss bi ida- 
de decorporsçõo. O) POD mem 
veserg oravbro com br Tas 

sas za- Bam 

Comercio. Excolomba 
são! Arma foto” 120002 do- 
ettseia, Panlsi plicias ou 
penca qreciat, cracêes 
Fofo : 

anda CHLE 
mortas, Autos/Uibár oe! 
erenedia Omnia! dm 
do. Melhores preços, nrios 
glspes. Lego Consórcios 
SDanos!! E-pmaii: Moses com 
sore ss rs | com Tal: 

Cla PINDA DOM da 
2ipoiy [Ox PrALT=ERRE 
eua pç! dado 
4923-1003 (uisisáppi 
qua Lu DENSO Com 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento o preços consulto o classi- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de public 
cação de anúncios, favor consultar 
vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: 
Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifone o Loja 
atá 1h 

mid 15h 

atá 14H 
até 15% 

Para arviirçsies rias emeligoamm hos dlcumárigao 
eegunda, & prazo é santa-feira, ato 2 20h. 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se rmesponsa- 

biliza pela procedência, veraci- 
dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 
podem utilizar um voloulo da cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 
leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

etotuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida. 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
transação comercial apenas 
pessoalmanta. 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

* Evite receber documentos via faz. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:1e, 
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“Horário de funcionamento de Fim de Ano: + 24/12 - Véspera de Natal - Todas as lojas funcionarão 
pj sos re 

aa = pasa My REM) = À E C 
E FEI pRS q PA 1] Na Lhe dd pls Ban 

ceral DIRAGRES | paira 
e É 

HE! Mi BUBA 
E EM E ! 

Acqu 
fiailv” 

PROMOÇÃO ENCERRADA, SORTEIO DO JEEP 
RENEGADE HOJE AS 13:00h NA LOJA DUTRA. 



04 10 GLOBO , = | | Classificados | o l Sábado (81720 
1 ovos cota 1 tbem chmemaas iv cuetacAs po mivis comentei 7 mb comENGIAS 

EA Cras dra ma PIA CENTO ToMI a 

Salas e Andares | Salas é Andares 

ES el 
CENTRO RSLOG00 ho EE 
dios da Centro, Ania 

pesado dk fesránc: seda, 
era Sim, mtormada, vit- 
tá livre, dedos aibo mms 
ergiecastre com br c/2M 
Tétis PRESA 77d DPI Õ 

mora 

CENTRO H4110.000 Edit 
co tradicional, P. Vmrgãs, | 
Pri Mod Nºt, nois His, 

andar as, Vire, carinha, 
hankera, condomínio bara- 
ta, virar ve Prison 
tr C|2%0 Tel=ihi>-bdao; 

DE SES-L4M Srvo IDO 

ÉS 
CENTEO RÉLLO DOM Lego Ca 
roca, saia comercial mt 
dadóicgada, PabGgeçdo  dirio 

erthósia, Gomôemino Porfoito pe - 
tara de usa, aporte made dr- 
par! arerdo dEFgolai SO co E 

ro Elmo Telrizmods/ 
99585-187) Sp 

ÉS vela =ExRs 

CENTRO R$1D0 BOA lnves- 

Edo! Morabitanmo! dilm 
lEgrmasas Edtrada ory, 
Bômi, frente, andor alta, | 
vista bre, Úsgiás, copa, ba- 
nhere, condamêo barata 
ves adrgbtsalra Enem bi 
755 Teboihra-DeMsy 
MIBR IAO SonDE 

ÉS er 
CENTRO RSLSd Gied Crioma 

apertiun docda eseneet irem da” 
Avifro Bennca, à mive valo 
razada do contro, saia Sbmd 
refonmeda, cisco, arejado 
un ser ocestro coem.be 
Ha Tea PAS 7 
23 7]-B408 Te rEá Rd 

+= 

CENTRO RSA MM Loca d 
cação Mobro da raça Ara 

nha Cnaposto Rablar inter 
hegadam, fbmo, estimo eta 
do, dragao, ponto matr, 
barcos, restsuranhes. me 
Dbrgiocastre coma c/250 
Tels PRESO 77 ay Piada 
Ge vidas 

CENTRO RSA4Fh000 E saias 
darmmicadas, memllaia és 

próeginos, recopção. caslnes- | 
tar miná cosa A Bio Brando. 
AF Dash, To FRRIGroo 

| BOTAFOGO BETH) DOS Sa- 
| to comercial Find, cívaga 
esoriturada, ótimo estado, 

| veta Cristo Localisção 
obra Voluntárias Pátria 

| junto Moiso, qevree sotgista 

| miragem Mm Tas 
qH052-*720/ 2272-4400 
SresPol 

ES delas rs 

COPACABANA A$A90,000 
| Bb Sra. Conscabema, a- 
| concveganto sas comia 
| Arrd, venta ihura, CLEEA, ini 

pião, ampsania untada, 

| Pros praia, Metrã mir de 
| rgriisérmo combr jato 

Tets 04852-77 D6/227I-gaD0 

| Gcvsasa 

ES vegas re 

COPACABANA R$700,000 
| Loca izoção nobre R Sage - 
ta Cimpos Conjunto Salas 
Fm, sta Crisbo, CUSPA, dr 
emjada, pias dra mto 
nato usp peigros abra é 
gimbe co Tais: MES 
FEM DEP I-oD Su idos 

| COPACABANA 
1 FhO,000 N.S.Copacebana, 
dita 5 Campos, seda dOTI- 
da comércia! PANEO, deal 
Edecas, iaboratárica, Cire- 
| cópção, LIpaicólori, WEsirilon - 
| ma Capo-cernha mrstiã- | 

dr Cj2S0 Teis:2252-0080/ 
PERES-J4TO Sevpo Ms 

ES Dema 
| PddE MA & 

| mia. vree cerpocastro com | 

| 
|] 

[ao locais ção commncai, À 
Viccono Frmá thor 

quinta, sofisticação 
sala Par2 cóvaça Guclbuma- 
| da, eita ireso. atra cio bars 

|: 
Tirem HE Tot 
PAES ScvS Tas 

AVALIAMOS 

re 

tara 

97048-1 524 | 

Prédios Comerciais 

BúTarõão  Ria5bo 000 
| Caso prumo Hospital Jar 
| maria ea para elimi- 

cas gu labocstórias. Maces- 
| sita vefórma, Cometór com 
| exclusividade. febizi 
7128-1150 

Casas 

Sela 
CENTHO E$355.850 RA ra 
das, Pilcia JN 2X detasma 
da, faia + pobraça, TPoran- 

ba scr dórios cosinha, ZEa- 
mara, Suaias. Fipoviménia 
Drsiza meto da qostrta, ba 

se ds 
miar dC] DSO Tais asd dy 
ET DONO ET-DOM seara 

CENTRO RS MIND Lidomaad 
loghsi>ca/ desaito, Erâdios 

Lesnsna, att 5 Ed, Tua 

darem c/Sbml, cada, Vl | 
vma, ebétrica meduebriajé d 
cat gua Mbbem?, edrdo Ke 
rebeta, veias Sergr0r estro. 
cem Ca Teste 
DBO PARADO LEITO Seg | 

Exton 
2272-4400] 
09852-7726. 

cmg 

Seria 
IRANDNIA R$LOO DE d- 
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ERSAS PODA TAS Ra 
5050. Stones abé domo 
a 

“ TNT ARTE 
Leilão de Vinho 
PUTA de 20h 

CET) SEMA CUM + MGs-GuT 
| ssa ss aarçes ngm 

inmtehoincario com br 
Es. da ineo, 469 é Las das 

Lebioeara: Fhas Aerandrs 
abucada | FE s 

Aviso 
Todo encontro 
com desconheckm 

dos pode ser 
arriscado. É acon- 
nolhável marcar o 

primeiro ancontro 
em lugar público & 
conhecido. Além 
disso, convém 
informar a uma 

pessoa amiga 
hora e local do 

encontro. 
ad 

Aviso 
Submeter criança 
ou adolescente à 

prosiiiuição ou a 
exploração sexual 
ê crime com pena 
de reclusão de 4 

a 10 anos, e mulia 

- ART, P44-A 

Lei 806990. 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
= 2534-4333 DE 18 ANOS 

as E 



Sábado 1817200 | Classificados | o qLoBo los 

| Todalojaem até L23 sem Juros GRANDES OFERTAS PARA VOCÊ QUE VAI CONSTRUIR OU REFORMAR 

SEXTA E SÁBADO 

COLUNA DE AÇO 
1/4 GMETROS 

, 71x71em ar 

DURAGRES DURAGRES' vor 
GRESALATO RETIFICADO i : em COLUNA DE AÇO 
CINTILANTE REJUNTE VOTOMASSA AVE NMOS 

ERR PREÇO IMBATÍVEL 
POLIDO a BRANCO ING 

ão | DINHEIRO] [0 o v/ 7! L Um EoMPiRA OS PREÇOS HO INSTADRAM DE CADA LO PA 

IA Ftom POLIDO 

= 7ix71cm 

GRESALATO  METIFICADO 
| la bai ACETINADO 

so o 1” 
| + REVESTIMENTO BRILHANTE DURAGAES a TiXTI 5 

GRESALATO | 7 E «26, 90w 
COPANHUDE =— nn. An 

à EM cal | EM Fila p| ES 

Mis 7 tem RS pç 3 39 o, Un igossioo int VS E RD Un? 
bo 

e uz | £ da Pa < M J 
darês ” Ç po cs E 

É k 1 ET e ae e s 2 

ST MORAL DAS PES RR erre - ALEAC ho mA +: ' 
BRILHANTE Pei dn Ram CA 2 E neh ARO mese a ST « j 

RE 15244, 90): RR 15 24,90 Mani 15 25,900 | | a 4 ALE 
ado UEL Saad ELSA à Do ] a [A PR nel 

RETIFICADO PONDO , e DA, e 
, e : k, ER em cas 

PORCELANAPO HO CALACATA ts a : 
MARIM O O O OM - PESO MARMORIZADO BRILHANTE | PISO ROCHA FONTE HD 

ei | SPSPSOS SNS ACM y EJOHS GINB2CM 

EM pedU Uf or 
E E EA Tem EO 

DINHEIRO De ALTA DINHEIROT [7 4! R ! 
e ve e vv Paio 

so fm 

à asma REVESTIMENTO Visa a SS TE A MD Ro Na GRANEEE CLARO pe tir óadi pi li E CENT) 
aa TE i 

o MErrHA a E ne O UN o Ê TUBO DE ESGOTO 
ED SC Uy alo AU O lda 23, AMANCO VARA 

E. ERAM 

Delta res Delta 2a; , : nm as 26,99 | 
da a q 

o = = ] TUBO DE ESGUTO 

DENGAES 70x70cm ta PT AMANCO VARA 
70x700m RETIICADO POLIDO POn7oem | O (1 irá 

um ASMITA LAGÃES E mamas | RONCAR a 
Aa DO Mt | ia CR | SG AR RC RT 12x RS! - 3.99 ] 

as 4 OO po pe ho Simenol 64 “ La XE , Ê e 
aaa FS UPE a nata 5 UP Ta TP laica | em dinheiro R$ 89,90 

df amanco (MaVIn) 

“ cá dd + e 1 

EE ) sr 
É TURG DE ESGOTO 

FABRIMAR SD anaiçco som 
PUMA eia à I Hà EA T " E METROS det FLANEIRA DE LAVATORIO LANÇA aa T às finda 
E OA GAP MO TURO ACUIARNUS N = a TENTA qm rh oco : oa ME TRÕS 

peesmassearem j MASSA CORRIDA NTA GALP TRAC EM 59 
Gia Para 10 00! SU 2SKG SrANGART at FEAT FRO COUZAT ET I. a SMIM EHNHEIO AS , 59 | 

mm Em E | BNP E | 
To RF RC nr o A. FRIO: ] dei! RPUNILA 12xEMEEEA O ns 8990 08: as 125 Si AS LIS repre 

re PIT) em dinheiro R$ 199,90 ma apos 5 8,99 ou 12x R$ ra em dinheiro R$ DO 

et VILA CARD A dáiiidoa, ALA E = GAMER CHUT | GELO TO - FONTE DE PMMA REA A ERRO TRE = LEREPADÃO DRICRIE DA CAXIAS Es nRnEo PARRE  CMAD T CLP Eai - ROSMELAM « BLA GO Eq sai ap 
li ão a Ui, 4 Ecs earara ar Me Tunado rá aa DE - fuma Bupeniia Presjogaogo alpes Cuando 2) ore A PACO PCA MEIN Puaircho Camera, HI” a rn Fa ação 

11 MESAS, 77 Mr er eres «MR ERES AD 7 dba TOLD A 7 E Eenn-dD po cre tai PR po cotyuosa vaga EMELS PO + a e parana 

TELE DL RA AA 05 RR mi rr à GRATO TRAC CALDO) rats 

GIL TIC = MÍN A, CMT a aa PE DA TA VA CORES - BA GMR TAC = MEGA, CS E ei att 
GERAR TIME = MOMO DESTE CAMAROI CRLANDDE cha imp se as ref tioa A dear Va La is bs EVA SE CASA HG - TERESÓACE Ped paro da Da a BT dm E MT 
da Rai Eae, 14 ra e mi e AE preto uh qe ta TRANS LOM eae raio RL IE, Lo E EVA LH 
pd 0 a RR ELI TRAC ELA ELA DO CC AT PRP MEC ss à ac Busto Ara JO 
RARA NT a ça LO A, PASS MATA AL CA A O 1 ER TM TORA, CAPS meados EcADáa DE Ra ao dom dá nro manta 

Andi Mah ad da NÁDIA, da LU Oh cando 8 Paim Coat locat ma y io ii ça io Ega Teecgenés La 8 fere Pro Desista da Das io | the Rj 8 | APPO TITE, + Coe |] 
CUPONS CANIAO CAMPO RAND AULA Ci Sri ara E Raid Fer cor iria EI SS des pod o Te ii Pi a 
Entendo ompar po siim a E DS TELEMEMPS 31 15 AC antas TELEVENDAS 57 send a Pao piaç 1 doem 

Linea GEE IRO PE — DIS  HNINO DENTRO ne É raro Ta E Di dept rj ii fd Mo dd ES ada prod o ra O Via dado pita reta NUR TE - MAL DIAL COMENTEI - PIADA ame Thai TES a emos 1 
TELEISGAS: E7 813 CIP A q pr 2 Tr TT TR + É rea ria ii bad ais dr MT oa AT aa ira pe RR À 

TE, POBRE A PULO gui REPENTE = AR RU IG = PAMPA, Pesada pl pita a qd PELPVERAGÃ dA ZURA ad etnia EA clas e a ld, Bs hm fm ra ns pe, 134 Cria A NEON a o RT É TA Mg ET O date ms - eita 

eco team Ate rum rms asi a ? RR = ENE E E si j e GELO TM pura EsJbTi mA IE REnBA | ee RUA ) Corantes — RADÊNDLAM - GESCMAEENÇA AI! REP TAL = PEDRA DE CLT : e | 
sa Saiba RE SERRO TIE - EaLÃO - REALEADO ELMO TRAC = GERIDELHA - ROCHA MERRMOA ERRAR TIME — JE IPRADA, = MARCA, Fadas ME 2 guedes Erin la Mad, A x Choi drmmabor epi E col 
A O ALI TEC) fd, ado eg O Log SA dicas pf quote fic MU Leão A À oogçg EM o boatos RR EC TT PELA NR E pri O O 7 A E ut PO AA E OT : 
CEU] EN EDSON E MSG 34 pe ETR TETRA ELST e o pi O 1 A Sd Pera po ereiS ida ESSAS E À E 

Es PCDS PLA RS ESTE A O IA DEVO CITO PARA PAGAM TO Ea Do DIR BETULA NO O PREREALFRO A LOU PAR E ET DA LS HR LISA a a da 1 e srecia Se Tp o Sião de roi rsefosas sd à visa paia mira de MES 100,00 = corados quam, eiho Der Vo Elsisd e Jinhos Cha 
bia Sirisuhar tomo Sm qua eat 1 bn ri np acres cha ren Me SSD O a a e] bio tear Hm oie trrtidalamo) Preçen erurtacndoo foqudos sá iihoeuieçiios tur freios préers beecoda dó rrs gue do ro dês atredadeii do tes ga rei rogo 
Petafeesareaca todo PALMAS CDE CUPS Cota Lots pese dh epa eg ções da et ao Andrea usp ira om rua rd ds lo cpa leres aberto ndo DE CO DELA ci Di pas dO rr da DEDE do pareça Aphis de Pci sas 1a Di dt aa 

Compre sem sair de casa acesse: grupotmc.com.br/site/atendimento 



D6/0 GLOBO 

42 ANOS + 12 LOJAS 

SHOPPING 

MA TRIZ 
e 

DoLuo ÃO EM MÓVEIS 
| compre NO os gere NAL x 

| Classificados | 

E e 175] rs 7] 

TO ra 1S OQ PARASUA 
UTILIDADESCACASA OU 

nm E 0 ! TA a ANNE 

PARCELAMOS P/ 
EMPRESAS E 
CONDOMÍNIOS BOLETO PARCELA MIMAS 

WALCA DE BM 150,00 

RIDOIGRANDE 

Sábado PREMIA 

IOMES, 
Office 

[Ds ml = f paso 
q [= E “E 4 | 1 
asda a | GRE dp E | Jj nm " 

F ipoje Cu) e mê 

RIO 3 DIAS ! INTER DIA! 

PROJETOS P/ dx 

Ea 

Em GÊ fe = = 

EMPRESAS 2219-6020 
E CONDOMÍNIOS 2219-6021 

SIGA-NOS 
NAS REDES 
SOCIAIS 

MESA ESRETÁA 
EM "L" PÉ PAINEL 
TSA X 135 A OU X 45X60F 

= À Ri 

GAVETEIRO PARA 
MESA - 2 GAVETAS 

TAMBÉM TEMOS ASSENTO NAS CORES VERMELHO OU AZUL 

Cordi rea de PR SHOPPIMO MATRIZ É 

Do pelos ortáros cf 

mormagom E] 

lega, já que o am 2 multa arnleçede 

DO às tdh. LO 

14 da 20h) Cor idedoares sulla Nossas War Esabár er 

PENHA DFFICE CENTER 
Ps Brazil, 10540. EHONSODM DE MÓVEIS, 

FIESTA | GOA SP BORS | BORA - JARA-GNRA 

É) 997704641 " 

BOTAFOGO |R dena Barreto) 
É. Prot. Alvaro Rodriguas 

TE. 3758-TRS6 

ns 2877-7803 

12/2021) enquanto cdirar o 

cia HORÁRIO DAS LOJAS: De 2º a 6º das 09 às 16h. Sábado das 
OPPING (abera de 2º a Sábado das 11 às 20h, e aos DOMINGOS e FERIADOS das 

produtos 

5. JOÃO DE MERITI 
Rua do Expedisionário, 26 

2 Tos-BBY = ali 

CAMPO GRANDE 

Av Conaibrio ca Melo, TIS) 

2416-3530 - 

O 9706-0823 
Era] 

mitne da 

a Financeira. Ei nossos pres 

diponives para entreg 

E-JE tá 

E) 9809-7446 

MESA AUXILIAR 
PÉ PAINEL 
Ta AX GOL X 45P 

GAVETEIRO FIXO 
COM 2 GAVETÕES 

A TAXL SB XP 45 

creio ari abs tz E des 

estoque. Poderá haver 

a imbdimia 

NITEROI 
Rus da Coracao Tão 

HETE-IDAZ | PREMIA 

& 00906-1385 

EM CONJRO ECOLÓGICO 

arena minima RE 20H 

tala de probuto em alguirma 

MANILHA-ITABORAÍ 
BR 101 - Km 23 
2E35-D400 

É) 99933-2354 

ARMÁRIO BAIXO 

2 PORTAS 
74CM X L:TSCM X P: 38CM 

GAVETEIRO MÓVEL 
COM 4 GAVETAS 

A GBXL IDA PP 4T 

OU TECIDO 

a à eslão incluídos Meta é 

MESA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL 
T4A X 135L X 60P 

ARMÁRIO ALTO 
2 PORTAS 
160 X LTS X P; 38 

CADEIRA DIRETOR 
GRACE 28 - BRAÇO RETO 

SUPERLIGHT 

ENTREGA / SAC 

0800 282 5025 
5626-1267 
s626-1268 

Cento 

O vocaa- 1225 

2EI5-DiBR 

PIRATININGA 
Es Francitoo da Cris Nunês, 200 

2610-5720 / STOM | GABI 

É) 99761-0679 

1500-4353 

É noT07T-2525 E) D9T03-6321 

Nova GU AIÇÃO 

Hum Clávio Tarqueno, SHZ dt 

-A58H - 2719-3550 

É 99762-0624 

CADEIRA PRESIDENTE 

CÓLRO ECOLÉNICO 

ME ETSTEM - VENEZA 

CASASHOPPINO (em cima da à Madeira!) 

Avenica Ayrton Senna 2150 - - ga 10 MOS 

4397-2847] [13725-886 [3025 

ABERTA nos DOMINGOS 

CAXIAS 
Duque do Caxias, 358 

2842-5126 67 1-AS6A 

É 99724-1061 


